
Bonuskapittel – Opptaket til Forsvarets spesialkommando. 
 
Kapitlet om feltøvelsen Halvorsen, BG og Gravdal måtte gjennom før det ble endelig 
kunngjort om de fikk innpass i Forsvarets spesialkommando, ble skrevet helt i 
begynnelsen av arbeidet med Goliat. Intensjonen var å gjøre leseren bedre kjent med 
de tre hovedpersonene, samt understreke Halvorsens tidvis kontroversielle 
oppgaveløsning. 
 
Kapittelet ble fjernet fordi forlaget mente det lignet for mye på øvelsen Halvorsen & 
Co har sammen med Delta senere i boken. Jeg er enig i vurderingen, men velger 
likevel å gjøre kapitlet tilgjengelig til de av mine lesere som ønsker å bli enda bedre 
kjent med trekløveret som utgjør FSK-Alpha. 
 
Teksten har ikke gjennomgått noe form for ekstra språkvask. Irriterende småfeil kan 
således forekomme. Jeg håper likevel disse ikke er til forkleinelse for leseopplevelsen. 
God fornøyelse. 
 
Ørjan N. Karlsson 
Høsten 2009 
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8. november 
 
20 kilometer nordvest for Rena sentrum 
Sør-Norge 
 
Det siste døgnet hadde temperaturen falt godt ned i det blå, likevel var aktiviteten på 

utsiden av kommandoteltet hektisk. Stabsoffiserer bante seg vei forbi vaktsoldatene 

og inn i teltet for å oppdatere situasjonskartet med den siste utviklingen ute i 

øvelsesområdet. Osteraas sørget for at offiserene fikk varm drikke i koppe. Kaffe og 

stridsrasjoner. Det var for luksus å regne sammenlignet med aspirantene. De gikk nå 

på femte døgnet uten mat. Osteraas studerte kartet en siste gang, så snudde han seg 

mot sjefen sin, brigader Tangedal. Skolesjefen satt lent inn mot teltduken og sov med 

halvåpen munn. Osteraas kremtet. I det Tangedal slo opp øynene, begynte Osteraas på 

øvelsens siste etterretningsorientering.   

’Vi har satt opp sperringer her og her. Et lag fra jegerkommandoen dekker dette 

dalsøkket med infrarødt utstyr.’ Osteraas sirklet området på kartet med laserpekeren. 

’I tillegg overvåker to helikoptre terrenget fra luften til enhver tid. 

'Hvor mange er tatt til fange?' Tangedal hjalp seg til en kopp kaffe fra kjelen på 

teltovnen. Osteraas studerte egne notater før han svarte. 'To grupper er hentet inn, en 

ligger fastlåst ved Storrabben. Det eneste laget vi ikke har kontroll på, er 1-Alpha.' 

'Halvorsens lag?' 

'Halvorsens lag.' 

 

'Ser du ham?' Halvorsen hvisket setningen til Gravdal. 

Skarpskytteren nikket. Vaktsoldaten de observerte var godt synlig der han sto med 

mørk uniform mot den hvite skråningen. Hadde soldaten ikledd seg den hvite 

vinteroverdelen, ville de tre FSK-aspirantene ganske sikkert gått rett på ham. Da ville 

øvelsen ha vært over for dere del. 

’Skal vi sirkle rundt?'  

BG akte seg frem mellom de to andre. Halvorsen ristet på hodet.  'Nei, det er for 

smalt. Vi har heller ikke lov til å bevege oss utenfor øvelsesområdet.' 

'Pasifisering?' 

'Raskt og lydløst.'  

På papiret virket oppdraget for øvelsen enkelt: Infiltrer det fiendtlige området 

uten å bli oppdaget. Deretter lokaliser og nøytraliser målet.  
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Tørrvittig hadde Gravdal omformulert oppdraget til ”å snike seg inn og drepe noen.” 

Men de tre marinejegerne visste at de hadde noen krevende døgn foran seg.  

Likevel viste øvelsen seg å bli mer intens enn selv Halvorsen kunne forestilt seg på 

forhånd. I fire døgn hadde laget hans bedrevet en slitsom katt- og mus lek med de mer 

enn 300 soldatene som var satt inn for å spore dem opp. Nå var de på dypet av den 

”fiendtlige” teigen, bare få kilometer fra målet. Men innsatsen hadde kostet; hver 

muskel i kroppen verket, og søvnmangelen førte stadig oftere marinejegerne inn i en 

forlokkende, men potensielt skjebnesvanger døs. Halvorsen lurte på hvor mange av de 

andre aspirantlagene som var oppdaget eller hadde gitt opp.  

 Men 1-Alpha var ikke ved å gi opp. Bare timer sto mellom dem og et eventuelt 

opptak i spesialkommandoen. Øvelsen var i seg selv ikke avgjørende for opptaket, 

men døgnene i felt ville telle tungt når den endelige avgjørelsen skulle fattes. Fra nå 

av ville jakten på dem økte i intensitet. Slik Halvorsen så det, var det største hinderet 

for et opptak likevel skolesjefen selv. Tangedals nærte en skepsis til Halvorsen som 

marinejegeren gjettet var et resultat av aksjonen om bord på den russiske tråleren. 

’Rambo-takter,’ hadde Tangedal kalt handlingene deres.  For Tangedal var de tre 

marinejegerne selve symbolet på uvettig politisk bruk av militære ressurser. Først i 

ettertid ble det klart for Halvorsen hvor mye Osteraas måtte ha jobbet for å få dem 

invitert til opptaket.   

 Halvorsen rettet kikkerten mot skikkelsen i skråningen. Gravdal burde være 

fremme snart. Vaktsoldaten hadde tråkket en sti i snøen mellom vaktposten og et 

furutre tretti meter inn i skogen. Temperaturmåleren på Halvorsens klokke viste 

minus 15, men et svakt vinddrag strøk gjennom skogen. Halvorsen forsto at soldaten 

hadde behov for å bevege på seg. Likevel var det et feilgrep.  

  Vinden bar med seg helikopterstøy. Gravdal mente å ha hørt to helikoptre også 

tidligere på dagen, men de hadde ennå til gode å få øye på noen av dem. Halvorsen 

tok likevel sine forholdsregler. Et helikopter kunne sveve over dem uten å bli hørt, 

noe mannskapet på Murmansk hadde erfart for litt siden. Laget hadde derfor helt 

bevisst unngått åpne områder selv om det tidvis innbar slitsomme omveier. Så langt 

hadde strategien båret frukter. Nede i skråningen snudde jegersoldaten på hælen og 

trampet tilbake mot furutreet. 

 Gravdal lot soldaten snu seg før han selv reiste seg opp. I vinterkamuflasjen 

var skarpskytteren nesten usynlig mot den snødekte bakken. Soldaten justerte 

skulderreima på geværet og bega seg tilbake mot poststedet. På tre skritt var Gravdal 
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fremme ved soldaten. Halvorsen så hvordan skikkelsen stivnet til i det Gravdal la 

hånden over munnen og førte spissen på karbonkniven mot halsen hans. De to 

soldatene sto slik i tre sekunder før Gravdal løsnet grepet.    

         

'Fy faen som du skremte meg!’ Soldaten var helt skjelven i stemmen. Gravdal tillot 

seg et smil bak finlandshetten. 

'Går det bra?' 

'Jøss ja. Lykke til videre.' 

'Husk spillereglene nå.' 

'To timers radiotaushet. Ikke noe problem. Etter den støkken du gav meg, trenger jeg 

å spille død en stund.' 

 

Sambandet spraket plutselig til liv i kommandoteltet. Osteraas skrudde opp 

høytaleren. 

’9, dette er 1-Zulu.’  

Stemmen til løytnant Sem, eller 1-Zulu som var troppssjefens kallesignal under 

øvelsen, lød lettere agitert'. Osteraas kikket opp på situasjonskartet. Løytnant Sems 

tropp bevoktet en av de siste områdene før selve basen.  

’1-Zulu, dette er 9. Hva har du på hjertet?’ 

Observasjonspost 3-Zulu svarer ikke på anrop. Jeg har sendt en oppklaringspatrulje til 

området.' 

'Mottatt 1-Zulu. Hold oss orientert.' Osteraas snudde seg mot kartet. Løytnant Sem 

hadde grunn til å være bekymret. 3-Zulu var den siste lenken i et intrikat vaktsystem. 

Hadde laget til Halvorsen allerede passert posisjonen, var de nå på vei ut av 

troppssjefens område og inn mot selve målområdet. 

'Hvor langt tror du de kommer?' Tangedal la en vedski til på ovnen. Det irriterte 

Osteraas at de ikke hadde skaffet seg en av de nye parafinovnene. Tangedal insisterte 

på å holde gamle tradisjoner i hevd. Vedfyring var tydeligvis en av dem. 

'En kilometer, kanskje to til. Eneste veien til området vårt går gjennom dette 

dalsøkket. På det smaleste er det ikke mer enn 700 meter bredt. I toppen av søkket står 

to Leopard stridsvogner og overvåker området med termiske kikkerter. På bakken har 

vi 30 mann klare til å rykke inn. Men Halvorsen er dyktig ...'  
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Osteraas lot setningen henge i luften. Tangedal stappet mer ved i ovnen. 'Han driter 

seg ut før eller senere, han også. Alle disse unge jyplingene gjør det.’ 

 

'Ok, BG, det er på tide å se om disse greiene fungerer.'  

’Greit, sjef.’ Systemspesialisten satte fra seg ryggsekken. 'Det føles nesten som å 

jukse. Hva sier du, Gravdal?'  

Skarpskytteren trakk på skuldrene. 'Det hadde vært tilfredsstillende å få gitt Tangedal 

en på trynet.'  

Halvorsen kremtet utålmodig. 'BG, gi oss en kort instruksjon. Om ikke lenge har vi 

halve vaktkompaniet på nakken. Vi har bruk for hvert eneste lille fortrinn.’ Fra 

ryggsekken tok BG frem en metallkloss på størrelse med en køfri-brikke. Så sa han; 

'Sensoren er passiv, det betyr at den ikke gir fra seg noen signaler. Funksjonen er 

relativt enkel. Sensoren sender informasjon om termisk skanning til computeren. 

Computeren legger informasjonen som et diagram over kartet.' BG vinklet displayet 

på den håndholdte computeren slik at de to andre kunne se.  

Gravdal gliste, 'Sensoren gir oss med andre ord informasjon om hvilke områder som 

overvåkes termisk.’  

BG nikket, 'Det stemmer.' 

'Fordømt snedig innretning.' 

'Ikke sant.'  

Gravdal snudde seg mot Halvorsen. ’Hvordan fikk du nyss om denne duppeditten?' 

'La oss heller si det slik at vi skylder en viss administrasjonsoffiser på Vinterskolen to 

flasker konjakk.' 

'V.S.O.P?' 

'XO.' 

'Faen heller.' 

 

'9, dette er 1-Zulu.' Osteraas slo ut siste rest av besk kaffe fra pappkruset før han 

svarte. 

'Dette er 9. Har du noe nytt om observasjonsposten, 1-Zulu?' 

'Det var som jeg fryktet. Observasjonsposten var satt ut av spill. 1-Alpha passerte 

gjennom området for 40 minutter siden.' Løytnant Sem hørtes oppriktig lei seg ut. Bak 

i teltet fnyste Tangedal. Osteraas ignorerte skolesjefens utbrudd.   

'Det er mottatt, 1-Zulu. Følger dere etter?' 
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'To av mine lag er allerede på vei inn etter dem. Et tredje ligger i beredskap.' 

'Det høres bra ut, 1-Zulu. Lykke til!'  

 

BG rettet sensoren mot bakketoppen foran dem. Halvorsen og Gravdal lå skjult i et 

søkk noen meter bak ham. Så snart sensoren hadde samlet inn nok data, ålte BG seg 

tilbake til de to andre.   

'Stridsvognen til venstre overvåker sin del av området aktivt. Cirka hvert femte minutt 

sveiper mannskapet dalsøkket med vognens termiske kamera. Leoparden til høyre er 

ikke like på hugget. Så langt jeg kan vurdere, har stridsvognen ennå til gode å gjøre 

bruk av overvåkningsmidlene sine.'  

Halvorsen lyttet mens han studerte området foran seg. Vognene var så vidt synlig 

gjennom nattkikkerten. Leopardene var plassert på kanten av passasjen som ledet ut 

av dalen. Mellom spesialsoldaten og stridsvognene lå en åpen slette. Kartet definerte 

området som myr. Hist og her trengte små kratt og busker opp av snølaget. Midt på 

myren klorte en vindskjev bjørk seg fast til en liten kolle. Halvorsen var ikke i tvil om 

at det fantes soldater mellom laget hans og stridsvognene, men hvor? Det begynte å 

haste med å komme seg videre. De hadde tilbrakt for langt tid i området allerede. Han 

snudde seg mot BG. 'Forslag?'  

BG justerte kontrasten på det termiske kartet. 'To områder dekkes ikke av skanningen. 

Det ene er en trang passasje vest i dalen, helt i yttergrensen av øvelsesområdet. Det 

andre er en smal korridor som løper rett over sletten.'  

Halvorsen så bort på Gravdal. 'Hva tror du?'  

Skarpskytteren svarte ikke umiddelbart. Et snøfnugg festet seg på jakkeermet til 

Halvorsen. Før det rakk å smelte, landet et til, så et til. Rundt dem ble skogen stille. 

Gravdal tok ordet; 

'Øvingsledelsen har garantert plassert sikringslag i ytterst i området. Det siste de 

venter, er at vi skal gå rett på.'  Halvorsen nikket. De vurderte situasjonen likt.   

Men korridoren kunne også være en felle… 

Halvorsen brukte ikke lang tid på å fatte beslutningen. 

 

Pustelydene fra høyttaleren fortalte Osteraas at løytnant Sem var under hurtig 

forflytning. På et vis misunte han troppssjefen. Selv om oppdraget hans var vanskelig 

nok, var det enkelt å forholde seg til. Det slo Osteraas at jo høyere opp i gradene du 

kom, dess mer byråkrati var det å måtte bekjempe.  
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’Hvordan er forholdene der ute, 1-Zulu?’ 

'Snøfallet dekker sporene deres, men vi håper hundene skal få ferten av dem.'   

'Mottatt, 1-Zulu. Hvor raskt kan du ha bikkjene der ute?' 

’Hundeførerne fraktes ut med helikopter nå. Fem minutter, kanskje ti.' 

 

Marinejegerne hadde tatt seg frem til kollen med den vindskjeve bjørka uten å bli 

oppdaget.Ifølge BG hadde ikke stridsvognene forandret søkemønster. Korridoren var 

der fremdeles. 

'Hvem kom egentlig på ideen med å bruke Tangedal som mål for øvelsen?' Stemmen 

til Gravdal antydet en humoristisk understrømning, som om han allerede hadde gjettet 

svaret. 

'Tangedal selv, antar jeg.' Halvorsens lavmælte svar var knapt hørbart. 'Gamlingen er 

ikke dum. Han vet at vi misliker ham. De har jagd oss i fire døgn. Vi er slitne, trøtte, 

sultne og våte. En overilt handling, og spillet er over.'  

’Men for en bonus det ville vært om vi hadde klart å ta ham.’ 

’Beklager å måtte skuffe deg, Gravdal. Men jeg ser ikke helt for meg at han vil la det 

skje.’ 

’Så hvorfor prøver vi da?’ 

 Halvorsen hørte ingen sarkasme i stemmen til skarpskytteren. 

’Du kan jo fundere på det ved anledning. Men akkurat nå bør du heller konsentrere 

deg om mer umiddelbare ting.’ 

’Du tror vel ikke jeg lar meg vippe av pinnen så lett, sjef?’ 

’Selvfølgelig ikke.’ Halvorsen klapset Gravdal på skulderen før han snudde seg mot 

BG.     

'Alt klart?' 

’Snart.' 

'Plasser det riktig. Dette er det siste snubleblusset vi har.' 

  Den kritthvite lyskulen til snubleblusset steg tjue meter opp i luften før 

fosforladningen eksploderte. Glimtet fra eksplosjonene rammet landskapet i et skarpt 

sorthvitt bilde. Snøfallet dempet de skarpe smellene.  

'Ned! Ligg lavt.' Halvorsen måtte heve stemmen for at BG, fire meter foran ham, 

skulle høre utropet. BG kastet seg ned. Foran systemteknikeren steg terrenget svakt 

oppover. Deretter gikk sletten over i skog og før en bratt bakke til slutt ledet opp til 

munningen av dalen. Ekkoet av eksplosjonen døde ut. Halvorsen ble liggende like 
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stille mens han telte sekundene inni seg. På ”tretten” øynet han bevegelse i 

skogkanten. 

 Soldaten dukket opp til venstre for marinejegerne. Skikkelsen stoppet og 

observerte lendet foran seg før han signaliserte til noen bak seg. Tjue meter inn i 

skogen dukket ytterlig tre personer opp. En ny patrulje, nordvest for Halvorsen, tok 

seg ikke like god tid som den første hadde gjort. Fem soldater med truger småløp 

nedover myren. En av dem passerte bare to meter fra Gravdal. BG kunne strukket ut 

hånden og rørt ved sistemann. Halvorsen ventet et minutt til før han reiste seg opp og 

løp den han kunne mot skogen. BG og Gravdal fulgte tett på. 

 

Stemmen til løytnant Sem var opphisset. Tangedal flyttet krakken nærmere 

sambandet. 

'9, dette er 1-Zulu. Nå tror jeg vi har dem.' 

'Situasjonsrapport, 1-Zulu.' 

'1-Alpha har utløst ett snublebluss. Jeg har soldater på vei inn fra alle kanter. De er så 

godt som omringet' 

'Mottatt, hold oss orientert.' Osteraas la fra seg mikrofonen på senderenheten. 

Tangedal lente seg fremover med et tilfreds smil rundt munnen. 'Det ser ut som om 

yndlingene dine må gi tapt likevel, Osteraas.' 

 

'Vi er under strålen fra de stridsvognsmonterte skannerne.' Stemmen til BG var knapt 

hørbar over leopardenes motorstøy. Systemteknikeren sto ved siden av Halvorsen. Til 

venstre for dem avanserte Gravdal sakte fremover. De hadde dårlig tid. Snart ville 

vaktsoldatene innse at de var blitt lurt, at snubleblusset hadde utløst seg selv. Likevel 

gjaldt det å skynde seg sakte.   

'Det ser klart ut.' Gravdal sendte meldingen rett før han forsvant bak en storvokst furu.  

'BG, du observerer bakover. Gravdal, kan du ...' 

'HOLDT! Den fremmede stemmen var godt hørbar over motorduren. Halvorsen 

stivnet til der han sto. BG lente seg inn mot den nærmeste trestammen.  

 ’Hvem der!? Tonefallet var mer nølende nå. Halvorsen løsnet maskinpistolen fra 

beredskapsklipsen. Han kunne ikke se hvem som snakket. Verken vaktsoldaten som 

utfordret Gravdal, eller den høyvokste skarpskytteren var synlig.   

'Jeg sa holdt!’ Stemmen ble akkompagnert av det metalliske klikket fra et sluttstykke 

som ble sluppet fremover. Noen hadde akkurat ladet våpenet sitt. 
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 ’Stopp, eller jeg skyter!' 

 Selv om lyden var forventet, skvatt Halvorsen av smellet fra maskinpistolen. Men 

skuddene fra det mindre våpenet druknet brått i støyen fra mitraljøsene på en av 

stridsvognene. Krokrygget løp Halvorsen bort til BG.  

'Status?'  

BG holdt opp displayet. På skjermen var symbolet som markerte Gravdal, gått fra 

blått til rødt. 

'Helvete!'  

Verken Halvorsen eller BG kunne se makkeren, men røsten til Gravdal var ikke til å 

ta feil av.  

'Hold kjeft, du er død.' Triumfen i stemmen til vaktsoldaten var påtagelig. Fra andre 

siden av furutreet kom lyden av løpende soldater. 

'Kom igjen, BG. Det er ikke mer vi kan gjøre her.' 

 

En spakere versjon av løytnant Sem enn offiseren som for litt siden trodde 

marinejegerne hadde gått i fella, kalte opp Osteraas. 'Vi tok en av dem inne i skogen. 

Soldaten nektet å identifisere seg, men han bar på en skarpskytterrifle.' I bakgrunnen 

hørte Osteraas brummingen fra stridsvognsmotorene. Løytnant Sem var ikke langt 

unna deres eget telt. Det betydde også at de to siste marinejegerne begynte å komme 

farlig nær. 

'1-Zulu, vet du hvordan vedkommende kom seg over myra?'  

'9, dette er 1-Zulu. Vi er ennå ikke sikre. Snubleblussene ser ut til å ha utløst seg selv. 

Stridsvognsmannskapene så ikke noe på infrarødt.'  

Osteraas nikket for seg selv. Bak ham reiste Tangedal seg opp så raskt at krakken 

veltet.  

'Greit. Vi må anta at de to andre også har kommet seg over myra.' 

'Jeg går ut fra det samme. Alt tilgjengelig mannskap er satt inn.' 

'Mottatt. Slutt fra 9.' 

 'Hvordan i helvete kom de seg over myra?' Tangedal marsjerte frem og tilbake 

mellom situasjonskartet og vedovnen. 'Disse satans kavaleristene satt sikkert og sov i 

metalldyrene sine. Osteraas, kontakt eskadronsjefen. Be ham møte her omgående.' 

'Er du sikker på at det er nødvendig? Stridsvognsmannskapet er inne til 

førstegangstjeneste. Vi må forvente at det glipper nå og da.'  
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Tangedal stoppet vandringen og snudde seg mot Osteraas. ‘Ring eskadronsjefen, 

Osteraas. Hvor fordømt vanskelig kan det være å gjøre som du blir bedt om.   

 

'Du husker planen?'  

BG nikket. Hvit frostrøyk hang rundt marinejegerne som en liten tåkesky. Halvorsen 

sjekket at magasinet var fulladet. Ikke at det ville hjelpe mye. Kom det til åpen strid, 

ville det ikke gå lenge før både han og BG ble satt ut av spill. Et treff fra 

vaktsoldatenes våpen var alt som skulle til. Det spilte ingen rolle om det var sensorene 

på beina eller armene som ble rammet av laserlyset som simulerte skuddene. Ethvert 

treff medførte at våpen og alt elektronisk utstyr de bar på seg sluttet å fungere.  

'Greit, BG, da er det på tide at vi skiller lag. Se om du kan komme deg opp på 

østsiden av stridsvognene. Jeg sirkler mot vest. Målet er bare 300 meter unna oss.' 

'Lykke til, sjef.' 

'Lykke til.' 

   Halvorsen tok frem nattkikkerten.  

Bak stridsvognene, i enden av det åpne området, lå kommandoteltet og målet for 

oppdraget: brigader Tangedal. Teltet var opplyst av fire lyskastere. Halvorsen så fem 

soldater der borte. Det var sikkert flere. 50 meter bortenfor det opplyste området sto 

en stormpanservogn parkert.   

'Hvordan ligger du an?' BGs røst var svak, men hørbar. Avansert elektronikk 

modulerte og tilpasset lyden til støynivået rundt mottaker. Halvorsen studerte området 

gjennom kikkerten en gang til.  'Vanskelig å si, BG. Vi kan kanskje klare å ta rotta på 

soldatene som vokter teltet, men stormpanservognen er vrien. I tillegg kommer 

leopardene ...' 

'Enig, et direkte angrep er selvmord.' Mens BG snakket, kom en bil til syne. Volven 

stoppet rett utenfor teltet. Selv på avstand kjente Halvorsen igjen rittmester 

Nybakken, sjef for Stridsvogneskadron 2. På et øyeblikk så Halvorsen for seg hvordan 

et mulig scenario kunne spille seg ut.  

’BG, jeg har en ide om hvordan vi kan løse dette.' Raskt skisserte Halvorsen planen 

for makkeren. 

 

Osteraas’ håp om at Tangedal skulle ha roet seg sånn noenlunde ned innen rittmester 

Nybakken ankom teltet, viste seg fåfengt. Skolesjefen gikk rett i strupen på den 

erfarne kavalerioffiseren. 
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'Jeg vil ikke høre noe ”ja, men” fra deg, Nybakken. Disse marinejegerne er kanskje 

dyktige individualister, men overmennesker er de ikke. De forsvinner ikke i løse 

luften. Alt jeg ba om, var at dine beste menn skulle overvåke et begrenset område 

åpen myr. Når de ikke engang klarer det, setter jeg naturlig nok spørsmålstegn ved 

ferdighetene til hele avdelingen din.   

Osteraas så hvordan eskadronsjefen knyttet nevene. Da det var åpenbart at Tangedal 

var ferdig med reprimanden, nikket Nybakken kort.  

'Det er mottatt, brigader. Jeg skal følge opp saken. Og takk for at du valgte denne 

tiden på døgnet til å meddele meg dine bekymringer.’  Sarkasmen var ikke til å 

misforstå. Rittmesteren holdt blikket festet en halv meter over hodet til brigaderen. 

'Det er notert, Nybakken,’ repliserte Tangedal. ’Du kan tre av, vi har viktigere ting 

fore her.' 

Eskadronsjefen bet i seg et svar, snudde på hælen og forsvant ut slusen 

 

Det første skuddet traff lasersensoren på vaktsoldatens venstre fot. Datamaskinen 

registrerte anslaget og slo av soldatens våpene. Smellet fra BGs rifle fikk de fire andre 

soldatene til å kaste seg ned. BG siktet og fyrte av igjen. Soldaten til venstre for 

teltåpningen ble liggende urørlig.  

Tre igjen. 

BG kastet seg ned i en rulle samtidig som soldatene bak kommandoteltet åpnet ild. 

Ingen av lasersignalene traff sensorene hans. BG besvarte ilden, men soldaten hadde 

allerede dukket unna. Bak seg hørte BG stormpanservognen våkne til liv. Han løsnet 

en røykboks fra beltet og kastet den i retning av vognen. Selv om det ikke var 

realistisk, visste BG at røyken ville skjerme for laserlyset. På ny dukket vaktsoldaten 

opp. Denne gangen var BG beredt. En kort skuddbyge traff hjelmsensoren til 

vaktposten. 

To igjen. 

 Stormpanservognen åpnet ild. Støyen fra maskinkanonen, en 30 millimeter 

Bushmaster, var intens. BG søkte dekning i et grunt søkk til høyre for teltet og kastet 

en ny røykgranat i retning vognen. Tykk, gråhvit røyk blandet seg med sløret som 

ennå hang igjen fra den første granaten. BG håpet Halvorsen hadde rukket å fullføre 

sin del av oppgaven. 
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Vognkommandøren så ikke stridsvognsminen Halvorsen hadde lagt ut før det var for 

sent. Oppmerksomheten hans var konsentrert om å manøvrere kjøretøyet gjennom 

røyken. I det vognføreren fikk ordre om å stoppe, var høyre belte på 

stormpanservognen allerede på vei over minen. Smellet fra øvingsladningen var 

brutalt. I vognen slo all elektronikk seg av. Maskinkanonen stilnet så brått at 

vognmannskapet tydelig hørte skytterens kraftuttrykk. BG gliste fra øre til øre. Første 

del av planen hadde fungert som de håpet. Nå gjensto bare finalen.  

 Røyken som villedet vognkommandøren, ble også BGs bane. En vaktsoldat 

hadde kommet seg rundt ham. BG registrerte bevegelse i periferien av synsfeltet. 

Raskt spant han rundt.  

For sent.  

I det soldaten dukket opp i hans egne siktemidler, signaliserte computeren at han var 

truffet. Forgjeves krummet BG fingeren rundt avtrekkeren. Alt han fikk til svar, var et 

tørt ”klikk.” 

 

Halvorsen felte soldaten som rammet BG, med et skudd i magesensoren. Han passerte 

stormpanservognen på høyresiden. Røyken ga fremdeles noe dekning, men det ville 

ikke gå lang tid før den drev bort fra sletten. Femten meter fra kommandoteltet ble 

han var en bevegelse i skogkanten. Halvorsen tømte magasinet mot skyggene der inne 

og krøket seg ned. 

Hvor mange flere soldater var det igjen? 

Han slo et nytt magasin i maskinpistolen.  

Femten meter.  

Et siste sprang.  

Han var på vei fremover da mitraljøsene på stridsvognene 300 meter unna åpnet ild. 

Sensorene på marinejegerens stridsvest rakk å registre åtte treff før de slo seg av. 

 

'Dumdristig, men jeg hadde ikke ventet særlig mer av deg. Det er annerledes når TV-

kameraene er slått av, ikke sant.' Tangedal virket fornøyd med sitt siste verbale stikk.  

Halvorsen bet i seg lysten til å svare. To vaktsoldater hadde stilt seg mellom ham og 

skolesjefen.  

'Dere kom langt, jeg skal gi dere det. Men dette siste angrepet …Vi utdanner ikke 

stormtropper i spesialkommandoen, Halvorsen. Kanskje det tenkes annerledes hos 

marinejegerne, men hos oss settes kløkt og strategi foran dumdristig bravur.' 
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'Oppdraget.' 

'Unnskyld?' Tangedal tok et skritt nærmere. 

'Oppdraget, brigader. Det har alltid førsteprioritet.' 

'Likevel står jeg her, i levende live. Du feilet, Halvorsen. Lær av det.' Tangedal 

snudde seg mot Osteraas. 'Sørg for at fenriken får litt tid til å tenke seg om. La ham 

tilbringe natten ute på fangeplassen.' 

'Ja vel, brigader.'  

Tangedal justerte den vinrøde bereten sin før han nikket kort til Osteraas. 'Vi tar 

debrifen i morgen. Det er mye å gripe fatt i.' Skolesjefen forsvant ut av lyssirkelen.    

'Beklager, Frank, du hørte hva han sa.' 

'Tangedal kjører en rød Volvo, ikke sant?'  

'Jo.' Osteraas dro på det.    

'I så fall; oppdraget utført'. Halvorsens smil fikk nesten Osteraas til å løpe etter 

skolesjefen.    

  Tangedal oppdaget ikke øvelsesminen under bilen. I det Volvoen rygget, 

utløste vekten av høyre bakhjul ladningen. Kjøretøyminen, designet for øvelsesbruk 

mot pansrede personellkjøretøy, var ladet med 30 gram C-4. Trykket i eksplosjonen 

punkterte dekket og rev av eksosanlegget. Smellet var godt hørbart borte ved 

kommandoteltet. Det skulle gå tre dager før Tangedal ble kvitt pipingen i ørene.   

'Det er kanskje ikke så dumt om du blir ute i natt likevel.' Osteraas studerte Halvorsen 

med et svakt smil rundt munnen. Han var ikke i tvil om at Tangedal ville lage et lite 

helvete ut av episoden. Men Halvorsens lag hadde løst oppdraget. Skolesjefen kunne 

ikke nekte for det. 

’Men du gjør det ikke lett for deg selv. Det skal være sikkert.’ 

’Er det ment som ros eller kritikk, oberst?’ 

’Du kan jo bruke natten til å reflektere over akkurat det. Det er kanskje best du 

forlater området innen Tangedal returnerer.’ 

 'Det høres ut som et fornuftig forslag. Jeg finner veien ned til fangeplassen selv.' 

’Og Halvorsen?’ 

’Ja, oberst.’ 

’Velkommen til Forsvarets spesialkommando.’ 
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