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Uten 
brennpunkt 

ROMAN 
Tore Dyrhaug · 
Brennpunkt 191 7. 
Norge i spill med 
stormaktene. 
Aschehoug 

V Handling e n er oppkon
s truert og s tressende: Det' 
a g entene fore tar seg er de t 
ikke sannsynlig a t d e vill e 
ha g jo rt. Sjølve h ove dplot. 
t et, nemlig at Norge s kulle 
blitt vu rde rt som en «liten » 
s torma kt våpenteknis k og 

JEG HAR mange ganger 
fått bøker om norsk his torie 
som jeg ikke har anme ldt. 
Grunnen har væ rt a t jeg ik• 
ke synes de har krav på 
noen om tale rett og s lett for
di de er uinteressante. J eg 
veit hvor m ye arbe ide som 
de aller fl este boks krive r e 
legger i jobben. De har ( d e 
aller fleste ) krav på å få e i 
vurdering av produkte t. I 
høst har jeg fått tre bøke r a v 
dennetypen. Jegskalprøve 
å si noe fornuftig om dem. 
Er du utifra erfa ring uenig i 
det m este jeg har skri vi om 
historie og bøker så er de 
kansje noe for deg? Grun. 
nen til at jeg skriver noen 
ord er ikke å advare folk 
mot å kjøpe dem , - men bø
ker er tross alt dyrt. Forla
gets vaskeseddel er ikke 
alltid den rette. 

Forfatteren Tore Dyr• 
haug har skr ivi «Brenn• 
punkt 1917», med undertit
te l «Norge i spill med 
stormaktene». F ørst om 
handlinga. Det er en slags 
historisk fiction-roman det 
dreier seg om. England . 
Tyskland og R u ssland sen• 
der alle sin toppagent til 
Norge for å avsløre Norges 
superhemm elige nye våp• 
en . Agentene har en vider• 
verdig reise fra verdens tre 
sentra til utkant-Norge og 
utkant-Tønsberg. Stedet er 
Håøya fort i Tønsbergfjor• 
den. hvor den hemmelige 
e lektriske kanonen skal tes
tes for første gang! Vi følger 
agentene via over våkings. 
politi, via e rotiske hybel• 
vertinner, via Tønsberg 
fengsel, og e n rekke andre 
viderverdigheter fram mot 
m ålet. Men her skjer m e r , 
overraskelser i massevis på 
lager! J eg s kal ikke avsløre 
dem alle for interesserte! 
Men a ltså. 

militæ rt i 1917 e r uhistoris k. 
P e r sonagalle rie t e r ikke 
velly kka. J eg ha r lest nok 
po litirapporte r fra oppkla
ringspolitiet i 1917 til å 
kunne fastslå at Dyrha ugs 
politiprofile r ikke høre r 
hje mme i Nor ge i 1917. At 
Norge s ku lle iverksatt et 
s kuespill a v d enne typen for 
å avskre kke s to rmaktene 
e r helt hins ides de tanke
gangene som de he rrene 
Ihle n og Holdtfodt (uten . 
riks- og forsvarsminister i 
1917 ) s to for på s lutten av 
den førs te verdenskrigen. 

E r det ikke noe bra ved 
boka? _ Nei, egentlig ikke. 
Unntatt en sak. Dyrhaug 
har helt rett i at virkelighe
ten i topp-politikkens ver
den, på det planet som har 
m ed spionasje og overvå
king å gjøre er mer fantas
tisk enn vå re fornuftsmessi
ge forestillinger om det er. 
Det er et faktum at oppkla
ringen nettopp på denne 
tida mistenkte de blodtørste 
arbeiderlederne i DNA for å 
organisere våpensmugling, 
for å s mugle narkotika, 
penger og det som verre 
var. Det s tår i rapportene! 
(Mange av dem virkelig un
derholdende. forresten. Det 
driver av tåke, snike nde ty. 
per og skumle sjapper! Det 
er sant!). Men om virkelig• 
heten er fantastisk, så m å 
en forfatter klare å nøste 
den opp. Om formå let er å 
skrive en fic tion så må den 
ha rammer, handling og 
per soner som ligge r på må
let. Det var m a nge agenter i 
Norge i 1917, men de var ik
ke slik! 

Jeg håper at Dyrhaug 
bruker in teressen for s like 
interessante og viktige em
ner til å grave djupere neste 
gang! 

LARSBORGERSRUD 

2'ore Dyrhaug har skrevet en historiskfiction-:omanfrrL 1917. 




