
RENA LEIR (VG) Her, i mudderbekken Ygla, åler 
soldatene seg fram i møkkavannet.

Dag og natt kjemper de om
plass i den topptrente
spesialavdelingen som
holder hus i en inn-
gjerdet, hemmelig leir

inne i militærområdet på Rena.

Hver natt har befalet evalue-
ringsmøte.

På møterommet henger bilder av
alle aspirantene – de fleste med et
rødt kryss tusjet over.

Det betyr at soldaten er ute.
Om morgen henger offiserene

opp et ark med «dagens tall» – det
stadig mindre antallet som fortsatt
kjemper om de få plassene i eli-
tetroppen.

Dag 3, kl. 05.54: Dagens tall er
44.

– Det er alltid noen som over-
rasker. Noen blomstrer opp, andre
forsvinner ned i grusen, sier en av
offiserene til VG.

– Her finnes alt mulig, fra sølv-
gutter til mekanikere, sier aspirant
nr. 10 fra Bergen.

– Det er noen som er tette i huet,
og noen som er smarte, legger
aspirant nr. 7 til. Han er midt imel-
lom, en solid sliter fra Valdres.

– De aller største bamsene røk
ut tidlig, sier nr. 10, sølvgutt fra
Oslo.

Dag 3, kl. 16.33: Aspirant nr.
104, en gigantbonde fra Risør, er
født til å bære ammunisjon og gjør
det. Dagens tall er 31: Han må
klare dette.

– Jeg har en stefar i Hærens
Jegerkommando, en mor som har
vært i Bosnia som sykepleier og
en bror som er kystjeger. Jeg tør

ikke komme hjem uten å klare det,
sier sørlendingen.

Ingen kvinner er noensinne tatt
opp i troppen. I år var det en som
prøvde, men hun skadet armen.

Prøver hun igjen neste år, må
hun prestere på samme vilkår som
mennene.

Dag 4, kl. 10.50: Soldatene
henger i taustige over et vann,
befalet fisker og kjefter på dem.

Tallet er 27. Dagen etter 26,
deretter 24.

Prøvene blir hardere, taustigene
flere, børene tyngre. Befalet blir
strengere.

GLA’BEKKEN: Befalet kaller denne lille bekken for «Gla’bekken». Aspirantene syns ikke den kler navnet: – Det er bare å holde ut til det er meg og
19 andre igjen, hutrer nr. 7.
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