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JÆGERSOLDAT THOMAS RATHSACK:

- Vi er en gang imellem helt tåbelige
og irrationelle i vores måde
at behandle kloden
og hinanden på
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Thomas Rathsack
- i krig og kærlighed
Jægerkorpset var en drengedrøm, der blev til grusom virkelighed for landets måske mest kendte
soldat: thomas rathsack. i krigen fandt han kernen i sig selv. efter krigen blev livet lidt sværere
- i hvert fald det konventionelle, der indebærer kærlighed, kvinder og kompromisser. Selv
om han affandt sig med døden, inden han drog til Afghanistan og irak, er han ikke klar til at
gå den i møde. efter to blodpropper - en i hver lunge - siger han: Jeg har sgu ikke tænkt mig at
tjekke ud endnu. Der er bøger, der skal skrives, og eventyr og drømme, der skal udleves.
Anja Limkilde anli@jfmedier.dk

Hvad spørger man et menneske som Thomas
Rathsack om? Jægersoldaten Rat, der har oplevet det grummeste af menneskeheden, og som
alligevel frivilligt er fløjet ind i vor tids voldsomste krigszoner flere gange. En mand, der begynder
sætninger med: Dengang jeg klatrede op ad en
lodret klippevæg med 80 kilo udstyr på ryggen. I
Afghanistan. Midt om natten.
Hvordan starter man sådan en samtale?
Vi venter lidt med fortiden. Og begynder i stedet med fremtiden:
- Du har engang sagt, at du drømmer om at kunne leve af at skrive dine bøger. For så vil du rejse til
Thailand og sidde i varmen med din bærbare og
arbejde. Er det din forestilling om lykke?
- Ja, det tror jeg. Først og fremmest er det rart at
komme væk herfra om vinteren. Sådan helt konkret, griner Thomas Rathsack.
- Men det er også den mentale frihed, muligheden for bevægelighed, for at kunne rejse frit uden
at være bundet af noget. Og jeg behøver ikke andet end min bærbare computer og min relativt
sunde forstand for at kunne skrive mine bøger.
Det er det smukke ved den profession. Jeg har en
utrolig stor frihedstrang. Og når jeg kigger mig
over skulderen, har jeg også haft en meget ukonventionel livsførelse. Jeg har aldrig været i et job
særlig længe. Jeg har aldrig været i et forhold, der
varede mere end toethalvt år. Jeg bliver ret hurtigt klaustrofobisk og har brug for luft.
- Er der slet ikke noget, der binder dig til Danmark?
- Jeg har en mor. En ældre en af slagsen, som
er 80 år. Og hun er i hvert fald hovedårsagen til,
at jeg ikke bare skrider. Men derudover er jeg ikke afhængig af noget. Jeg har ikke kone og ingen
børn. Det er vigtigt for mig at have den manøvrefrihed, siger han.

En drengs drøm

Vi møder 52-årige Thomas Rathsack i et laksefarvet kontorhus på kanten af Øresund. På det lille, lejede kontor er der lige plads til, at han kan

skubbe kontorstolen tilbage, strække benene op
på bordet og lade blikket glide ud over havet på
den anden side af vinduet.
Det er her, den tidligere jægersoldat skriver sine bøger. Det er blevet til fire skønlitterære, siden den første selvbiografiske bog, der over natten gjorde Thomas Rathsack til den mest berømte, hemmelige soldat i landet, da Forsvaret forsøgte at stoppe udgivelsen med et fogedforbud.
Dagbladet Politiken trykte ”Jæger - i kamp med
eliten” i et særtillæg, og siden solgte forlaget svimlende 250.000 eksemplarer af den omstridte bog
i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Bulgarien,
Tyskland og USA.
Det er en overordentlig veltrænet forfatter, der
sidder ved computerskærmen og skriver. De store, tatoverede overarme er en del af hans brand
- for man mister troværdigheden som den hårde
hund, foredragsholderen, der fortæller om et liv
i felten, og chefinstruktøren på TV2-programmet
”Korpset”, hvis man har ”en ordentlig dunk” og
vejer 40 kilo for meget, mener han.
- Og jeg har trænet, siden jeg var en lille dreng.
Så jeg kan godt lide det. Det giver en masse endorfiner og serotonin (populært kaldet lykkehormoner, red.), siger Thomas Rathsack.
Inden han begyndte at træne, var han en forvirret og rådvild dreng, teenager og ung mand, der
voksede op i en akademisk familie uden selv at
have flair for skolen.
- Det var bestemt ikke noget, der var nemt for
mig, så jeg søgte svar andre steder. Og et af de første svar, jeg fik, var, da jeg læste om en tidligere jægersoldats meritter i begyndelsen af 80’erne. Carsten Mørchs bog ”Sådan!” blev mit vindue ind til
en verden, der var fysisk, praktisk, foregik ude i
naturen, og en verden, man havde sammen med
sine kammerater. Det tiltalte mig i høj grad, og
jeg besluttede mig for, at blev jeg en del af den
verden, ville resten af mit liv være i en ubekymret rus. Det var selvfølgelig meget naivt og helt
forkert. Jeg var jo heller ikke særlig gammel, siger
Thomas Rathsack.
Til gengæld var han målrettet. Trænede systematisk, dag for dag og år for år. Han gik alene på

march på de nordsjællandske landeveje, svømmede i Øresund i uniform og støvler, sov i skovene, løb hundredvis af kilometer og bar sten, bøger
og 30 kilo tunge saltsække rundt i en rygsæk. Og
den hårde træning bragte ham tættere drømmen
- først gennem Livgarden og senere til Jægerkorpset med bordeaux baret.
- Men blev drømmen til virkelighed? Blev du lykkelig?
- Nej, slet ikke. Og det er en vigtig pointe. For
selvfølgelig blev jeg ikke forvandlet med et trylleslag til Superman eller en lykkelig mand. Vi
var bare ganske almindelige unge mænd. Så det
var lidt af et antiklimaks. Ja, vi var gode soldater,
men come on, vi er ikke fantastiske mennesker.
Jægersoldater oplever også stress, tristesse og andre ting, men vi har lært, at selv om det er hårdt
og surt det hele, lægger vi os ikke ned og ynker,
siger han.

At drage i krig

11. september 2001 ryddede Thomas Rathsack
russiske miner omkring Kabul i Afghanistan. I to
år havde han været programleder for en dansk
NGO, men da tvillingetårnene kollapsede i New
York, ændrede hele verden sig. Også for Thomas
Rathsack. Han evakuerede holdet til Pakistan, og
i Islamabad kunne han sidde i administrationen
og se på tv, at danske frømænd og jægersoldater
skulle sendes til Afghanistan.
- Jeg sagde op, fløj hjem og meldte mig under
korpsets faner igen for at tage tilbage til Afghanistan med dem, fortæller han.
- Hvordan tager man den beslutning at gå i krig:
at risikere sit eget liv og muligvis tage andres. Var
det sagen, der var vigtig nok til det?
- Nej, jeg er på ingen måde idealist. Jeg har ikke
gjort det for hverken gud, konge eller fædreland.
Jeg har ikke gjort det af politiske årsager eller for
en sag. Havde jeg haft de motiver, var jeg blevet
politiker. Men det, der drager mig, har altid væ-

fortsættes
på næste side
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Forfatter, foredragsholder og tidligere jægersoldat
Thomas Rathsack er aktuel som chefinstruktør
i TV2-programmet ”Korpset”, der har premiere
torsdag 4. juli. Foto: Morten Rode

Blå bog

Thomas RaThsack
52-årig forfatter, foredragsholder og tidligere
jægersoldat.
Thomas Rathsack blev landskendt, da han i 2009
udgav sin første bog ”Jæger - i kamp med eliten”,
der handlede om hans tid i Jægerkorpset. Det, der
gjorde bogen berømt, var, at Forsvaret forsøgte at
stoppe udgivelsen af bogen med et fogedforbud.
Dagbladet Politikken valgte at trykke hele bogen
som et særtillæg, og senere solgte Thomas
Rathsack en kvart million eksemplarer af sin debut
i Danmark og udlandet.
Efterfølgende har han skrevet fire skønlitterære
bestsellere om jægersoldaten Michael Plessner.
Den første, ”Shadow Army”, udkom i september
2011. Han arbejder nu på femte bind i serien. Ved
siden af forfatterskabet arbejder han også som
foredragsholder.
Han er desuden chefinstruktør på TV2-programmet
”Korpset - gjort af det rette stof”. Tredje sæson
vises på TV2 hen over sommeren 2019.
Thomas Rathsacks militære karriere begyndte
i livgarden i 1985, og i 1990 blev han optaget i
Jægerkorpset som jæger nummer 229. I 1994
forlod han Forsvaret, købte et trommesæt og et
kamera og arbejdede nogle år som modefotograf
blandt andet i Sydamerika. Han har læst økonomi,
arbejdet i IT-branchen og som minerydder i en
dansk NGO i Kaukasus og Afghanistan. I 2001 meldte
han sig igen under Jægerkorpsets faner og var i
otte år en del af forskellige specialoperationer i Irak
og Afghanistan.
Han har blandt andet modtaget den højeste
amerikanske udmærkelse: Presidential Unit
Citation, efter deltagelse i Task Force K-BAR i
Afghanistan.
Derudover har Thomas Rathsack arbejdet i
forskellige internationale initiativer for at skabe
bedre forhold for herreløse hunde rundt omkring i
verden.
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Forfatteren Thomas Rathsack skriver på sin femte spændingsroman om jægersoldaten Michael Plessner. Hans debutbog, selvbiografien ”Jæger - i krig med eliten”, solgte svimlende 250.000
eksemplarer, efter at Forsvaret forsøgte at stoppe udgivelsen med et fogedforbud. Foto: Morten Rode
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ret fornemmelsen af at tilhøre et lille eksklusivt
fællesskab med nogle mennesker, der er ekstremt
dedikerede og motiverede for det, de laver. Den
samhørighedsfølelse kan jeg godt lide, selv om
jeg er lidt af en loner.
- Hvordan kan en søgen efter et fællesskab drive dig ud i så ekstrem en situation, som det vel er
at tage i krig?
- Vi er otte mennesker i et team, og vi har en høj
grad af forskellighed: Vi har forskellig social baggrund, forskellig uddannelsesmæssig baggrund,
vi ser forskelligt på ting og sager, men når man
drager i krig, er alle de ting ligegyldige. Så kommer
man direkte ind i kernen af personen. Ind, hvor vi
allesammen er ens, uanfægtet hvilken ydre skal vi
har. Det kan jeg enormt godt lide, for det er derinde, vi hører til. Når man sidder i en sort helikopter
på vej over nogle afghanske bjerge og skal ud og
lande i et område, hvor folk vil slå en ihjel, er man
inde i kernen af hinanden. Der er ikke al den støj
og pladder. Jeg er jo lidt af en enspænder, men det
er qua, at vores relationer og verden ofte fungerer
på en lidt overfladisk måde, hvor man sjældent er
inde i substansen. Og det gider jeg bare ikke, siger
Thomas Rathsack.
- Men hvordan affinder du dig med, at det at gå i
krig kan betyde, at du skal tage andres liv. Og muligvis selv mister dit?
- Som du antyder, er det en stor beslutning. Og
det er ikke en beslutning, der skal tages i helikopteren på vej ud i operationsområdet. Det er over-

vejelser, man skal have gjort, inden man melder
sig ind i den branche: At drage i krig kan betyde,
at jeg skal tage livet af andre mennesker, og det
kan have den yderste konsekvens for mig; at jeg
selv kommer hjem i en sort pose. Men når man er
ung, er man mere fascineret af udstyret og eventyret. Og man tror måske, man er udødelig. Jeg
begik også den fejl, da jeg var helt ung, men i begyndelsen af 90’erne var der den forskel, at Danmark ikke var en krigsdeltagende nation. Men da
jeg sad i Pakistan i 2001 og meldte mig til jægerkorpset igen, vidste jeg, at jeg skulle i krig. Jeg ville
blive aktiv krigsdeltager, siger han og holder en
kort pause.

Krig eller kærlighed

- Så jeg gjorde mig de overvejelser. Det har også
gjort, at jeg ikke blev suget ind i en verden af familie, kone og børn. Jeg har kolleger, der er draget
ud i den store verden med spædbørn. Det havde
jeg aldrig haft nerver eller stamina til.
- Et eller andet sted hænger de to valg måske
sammen?
- Der er ingen tvivl om, at de lapper ind over
hinanden. Det var i hvert fald nemmere at fravælge familie i den periode af mit liv. Og så skal
jeg også sige, at det er jo ikke befordrende for ens
sjæleliv at være i den branche. Jeg har været udsendt et par år i krig og været minerydder i den
tredje verden. Jeg har set nogle barske ting, som vi
ikke er designet til at opleve. Der er min trang til

Fortsættes
på side 8

- Det er ikke befordrende for ens sjæleliv at være i den branche. Jeg har været udsendt et
par år i krig og været minerydder i den tredje verden. Jeg har set nogle barske ting, som
vi ikke er designet til at opleve. Der er min trang til frihed og min rastløshed nok blevet
endnu mere udtalt, siger Thomas Rathsack. Foto: Morten Rode
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i Danmark

22 individuelle kroer og hoteller med
beliggenhed væk fra storbyerne og tæt på
sø, skov, hav, strand i smukke omgivelser, er
de perfekte rammer for jeres næste ferie i
Danmark.

Søger I forkælelse med fokus på en helstøbt
gastronomisk oplevelse, historiske rammer
og høj kvalitet? Oplevelser der går på
attraktioner i nærområdet, naturoplevelser
kombineret med aktiv ferie eller et mere
klassisk hotelophold?
-

Hotel Phønix
Hotel
Søparken

Hotel
Hjallerup Kro
Dronninglund Hotel

Hotel Limfjorden

Hotel Vildbjerg
Hotel Falken

Golf Hotel Viborg

Østergaards Hotel
Hotel Medi

Hotel Hotel Lynggaarden
Ringkøbing
Hotel Juelsminde
Hotel
Strand
Ansgar
Hotel
Dagmar Hotel
Norden
Nørherredhus
Hotel

Hotel Marina

Hotel Årslev Kro

Hotel
Vissenbjerg
Storkro

Hotel
Menstrup
Kro
Hotel Vinhuset
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I kælderen under kontoret har Thomas Rathsack sit trommesæt. Her sidder han og
spiller rytmer, når han går i stå i skriveprocessen - men han bruger det kun, når der ikke
er andre i bygningen. - Ellers forpester jeg jo mine omgivelser, siger han.
Foto: Morten Rode

Fakta

”Korpset - gjort aF
det rette stoF”
- Det er en kliche at sige, man
kan, hvad man vil. Men der er ofte
noget i klicheer, der er sandt. Og
det viser ”Korpset”. Vi oplever
unge mennesker, som i starten
ikke tror, at de kan være med,
men da de nægter at give op,
finder de ud af, hvad de kan,
og blomstrer op. Det er enormt
inspirerende - både for dem selv
og for os, der er instruktører.
- Det sker gennem fysiske
øvelser, men det er ikke det,
der er interessant i sig selv. Det
interessante er, når den mentale
dimension kommer på. Når vi ser,
at folk er helt mentalt afklædte,
og ser, hvordan de så reagerer.
- Der er en dannelsesrejse
gennem programmerne. Og i
den kommende sæson er der
nogle virkelig grelle historier
om gutter, der har prøvet noget
enormt trist, der har været
ude i stofmisbrug eller det, der
er værre. Men de har rejst sig,
og de præsterer rigtig flot i
programmerne, siger Thomas
Rathsack, der er chefinstruktør
på den tredje sæson af TV2programmet ”Korpset - gjort
af det rette stof”, som sendes i
løbet af sommeren.
Programmet har premiere
torsdag 4. juli klokken 20 på TV2
og kan også ses på TV2 Play.
Se mere på tv.tv2.dk/korpset.
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frihed og min rastløshed nok blevet endnu mere
udtalt, siger han.
Og på den måde har krigen sat sine spor. Både
mentalt og fysisk. Gigt i fingrene, mange brækkede knogler og tinnitus. Og så har han lige haft
to blodpropper - en i hver lunge. Et udslag af dårlige gener (hans far døde som 59-årig) og et meget stresset liv som selvstændig forfatter og foredragsholder. Så han har lagt sine vaner om: sover
mere, lytter til sin krop, spiser sundt, for han ”har
sgu ikke tænkt sig at tjekke ud endnu”.
- Det har haft en pris, som Thomas Rathsack
selv formulerer det, at være soldat og minerydder i Irak og Afghanistan.
At se fattigdom og grusomhed så ekstrem, at det
helst skal være hinsides vores fatteevner.
- Jeg har set skeletter med hud på, der i ren og
skær selvopholdelsesdrift spiste fra rendestenen
i 50 graders varme. Eller folk, der får amputeret
benene af kriminelle og bliver placeret i en kørestol midt i ørkenen for at tigge og ellers rådne op.
Det påvirker en. Hvis det ikke gjorde det, er man
jo ikke rask i hovedet. Det er ikke noget, man sådan lige ryster af sig. Det betyder ikke, at jeg vågner rystende af mareridt om natten. Men det har
ikke gjort, at jeg føler mig mere draget af mennesker. Tværtimod. Jeg tager nok mere afstand, siger
han og skubber luften væk med begge hænder.
- Helt overordnet synes jeg, at vi som race engang imellem er helt tåbelige og irrationelle i vores måde at behandle kloden og hinanden på …
Det er nok derfor, jeg har en kolossal svaghed for
hunde, griner han.
Det er en form for eskapisme, indrømmer han.
Men det er simpelthen bare nemmere at forholde sig til en hund end til andre mennesker. Vores
verden er kompleks, kompliceret, besværlig og til
tider grim. Der er ikke så mange komponenter i
hundens verden.
- Og når man sidder med en hund, går man lidt
ind i deres enkle, rene verden. Når man sidder og
klør en hund lidt bag øret, bliver man glad i låget,.

Krigen har en pris for dem, der deltager, fortæller
den tidligere jægersoldat Thomas Rathsack.
- Det påvirker en. Hvis det ikke gjorde det, er man
jo ikke rask i hovedet. Det er ikke noget, man sådan
lige ryster af sig. Det betyder ikke, at jeg vågner
rystende af m areridt om natten. Men det har ikke
gjort, at jeg føler mig mere draget af mennesker.
Tværtimod. Jeg tager nok mere afstand, siger han.
Foto: Morten Rode

- Der er selvfølgelig noget ved en mere enkel tilgang til livet?
- Ja, og det gør ikke spor for mig. Mennesker
er alt for gode til at komplicere vores liv. Når jeg
kigger rundt på min omgangskreds, lever de meget kompliceret, og de virker ikke specielt lykkelige af at putte så mange komponenter ind i deres tilværelse.
- Måske har du fat i den lange ende. For der har
lige været en undersøgelse, der viste, at singler var
mere lykkelige end gifte par med børn …
- Kvinder er nogle dejlige væsener. Men de kan
enormt godt lide tryghed og forudsigelighed, og
jeg er bare en rodebutik nogle gange. Jeg er nok
ikke kompatibel med den livsform, som mange
kvinder søger.
Jeg elsker at være sammen med et menneske,
som jeg kan være fortrolig med og dele dejlige
oplevelser med, men jeg har samtidig et enormt
stort behov for at være mig selv. Jeg har ikke spor
imod at komme hjem, og der ingen er. Virkelig
ikke, siger Thomas Rathsack.

- Det er en ret kompromisløs måde at leve på?
- Måske. For mig er det bare logisk.

Tvivlen

Alligevel kan der dukke lidt tvivl op midt i al logikken og kompromisløsheden. Har han valgt
den rette vej? Er friheden større end alt andet?
Kan en lille lyshåret purk med store øjne få ham
til at ændre mening?
- Der er jo masser af indgangsvinkler til det.
Men helt overordnet har jeg endnu ikke oplevet
at finde en kvinde, jeg er kompatibel med. Som
var på samme vogn som mig. Langt, langt de fleste vil jo gerne etablere sig og have børn. For mig
er det den ultimative beslutning at reproducere
sig. Det er et kæmpe ansvar at sætte et levende
væsen i verden, og gør man det, skal ens motiver
være på plads.
- Det skal ikke være et eksperiment eller noget, man gør af forventningspres fra omgivelserne. Det skal være, fordi man vil dedikere 18 år af
sit liv fuldstændig til det barn. Og når jeg kun er 90
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Kvinder er nogle dejlige væsener. Men de
Kan enorMt godt lide tryghed og forudsigelighed, og jeg er bare en rodebutiK
nogle gange. jeg er noK iKKe KoMpatibel
Med den livsforM, soM Mange Kvinder
søger.

procent med på den vogn, skal jeg ikke gøre det.
Det er sådan, jeg ser på det, siger han.
- Det lyder ikke som noget, der ærgrer dig, eller
noget, som du savner?
- Nej, men alligevel gibber det jo i mig. Jeg var
på Aarhus Street Food for 14 dage siden og sad og
spiste en pita for mig selv. Og jeg kiggede over på
et bord med to temmelig unge forældre og deres
ganske lille dreng med stort lyst hår. Han sad i en
barnestol, og mens han tyggede sin mad, kiggede han sig omkring og absorberede hele verden
omkring sig. Man kunne se, at alle hans sanser
kørte på højtryk. Han var utroligt sød, og så gibber det da også i mig. Det er ikke, fordi jeg ikke
har omsorgen i mig for sådan et lille væsen. Det
har jeg bestemt.
- Så engang imellem siger jeg til mig selv: Hey,
har jeg taget den forkerte beslutning? Har jeg
valgt den forkerte vej at gå ned ad? Det er bestemt
ikke sådan, at jeg er fuldstændig kategorisk og siger, nej, det vil jeg aldrig have noget med at gøre.
Det har bare ikke givet mening indtil nu.

