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N Efterladte til danske soldater,
der dør eller får invaliderende
mén af sygdom under internati-
onal udsendelse, risikerer at ende
i en økonomisk klemme.

Efter 29 år i uniform og seks
internationale udsendelser til
Balkan og Irak døde 48-årige Ar-
ne Ziegler 2. november sidste år i
Camp Danevang, ramt af en
blodprop. 

Selv om tragedien fandt sted

under udsendelse, har forsvaret
nægtet enken erstatning, fordi
Arne Ziegler ikke var i tjeneste,
men hvilede sig i sin feltseng, da
han følte sig dårlig. Dødsfaldet
fandt i forsvarets optik sted i
hans fritid, og for at forsvarets er-
statningsordning alligevel skal
træde i kraft, skal dødsfaldet fin-
de sted som følge af en ulykke
(fald, trafikulykke etc.). Ikke som
følge af sygdom, som intet har
med jobbet at gøre.

Var Arne Ziegler, ligesom fore-
løbig fire andre danske soldater i
Irak, død i tjenesten, havde fami-
lien kunnet dulme tabet af en
forsørger med ca. 1,1 mio. kr. fra
forsvarets særlige erstatnings- og
godtgørelsesordning. Den træder
i stedet for soldatens private livs-
forsikring.

Steen Madsen, næstformand i

Zieglers fagforening, Centralfor-
eningen for Stampersonel (CS),
er utilfreds:

»Forsvaret bør dække sine ud-
sendte ind 24 timer i døgnet, li-
gesom soldaterne i princippet
står til rådighed døgnet rundt.

Forsvaret spiller på, at soldater
generelt er unge mennesker, der
ikke tænker meget på forsik-
ringer. Men sagen kan godt ende
med at give bagslag og gøre 
det endnu sværere at rekruttere

de nødvendige soldater til 
international udsendelse.«

Arne Zieglers hustru, Bente 
Ziegler, i Sulsted ved Aalborg har
efter ægtefællens død måttet sæl-
ge parrets hus og flytte i lejet
rækkehus.

Enkens advokat, Merete Niel-
sen, Århus, siger:

»Jeg håber, at det er en lapsus,
at forsvaret tilsyneladende har
overset, at også soldater kan lide
en naturlig død. Under alle om-
stændigheder burde forsvaret
skrive med flammeskrift, at de og
deres efterladte kan være ilde
økonomisk stedt, hvis de ud-
sendte dør af sygdom.«

I et skriftligt svar fra forsvars-
chefen, general Jesper Helsø, til
CS afvises ethvert økonomisk an-
svar i den konkrete sag. Helsø er,
fremgår det, overbevist om, at

medlemmerne livsforsikrings-
mæssigt kan dækkes af deres pri-
vate ordninger. Den udlægning
afvises dog af brancheorganisati-
onen Forsikring & Pension. 

»Som udgangspunkt anbefaler
vi, at forsikringsselskaber ikke
dækker for krigsdeltagere uanset
den konkrete dødsårsag. At op-
holde sig i en stressende krigszo-
ne betyder forsikringsmæssigt en
forøget risiko. Og bomber skel-
ner ikke mellem ofre i uniformer
og fritidstøj,« forklarer kontor-
chef Anne Seiersen. 

CS har kontaktet tre selskaber,
der alle sagde nej til at tegne for-
sikringer. Andre selskaber vil dog
godt. Den usikkerhed vil politi-
kerne ikke leve med.
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Dansk soldat døde i Irak:
Enken må sælge huset
Hul i forsvarets erstat-
ningsregler for internatio-
nalt udsendte soldater
kan gøre det sværere at
rekruttere mandskab.

FORSVARET
Af MADS STENSTRUP

ENKEN – 47-årige
Bente Ziegler
måtte grundigt
sanere sin øko-
nomi, sælge
huset og i stedet
leje et lille, billigt
rækkehus.

Lyd, tekst og billeder fra Peter Sommers koncert på Skanderborg
Festivalen.
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N Den tredje Galathea-eks-
pedition handler om forskning,

men togtet er også et socialt
eksperiment, beretter Jyllands-

Postens medarbejdere om bord.
Skibet er via Stavanger på vej til

Færøerne, hvor JP allerede har
landsat et andet reporterhold
forud for Galatheas ankomst

onsdag. De kommende dage går
reporterholdet tæt på færinger-
ne, kulturen, sporten, erhvervs-

livet og dagligdagen. I dag
lægges ud med fokus på fiskeri

og unge. 
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Foto: LARS KRABBE 

UD I VERDEN – 21-årige Karin (th.) var blandt 170 gæster hos brudeparret Dora og Niels Pauli Nónstein, der fredag blev viet i Thorshavn. Mens
farmaceuten Dora og den teologistuderende Niels Pauli nu har valgt hinanden og et liv på de nordatlantiske øer, tager Karin snart til Dan-
mark for at læse. Hun vil ud i verden, som så mange andre unge færinger. Det kan få stor betydning for ø-samfundets fremtid. 

Brud og
opbrud 

Jerusalem
N Et knebent flertal af befolk-
ningen ønsker, at danske solda-
ter skal deltage i den internatio-
nale FN-styrke i Libanon, som en
resolution i Sikkerhedsrådet nat-
ten til lørdag banede vejen for.
Men hvor kun 50 pct. af befolk-
ningen ifølge en ny meningsmå-
ling, som Rambøll har foretaget
for Morgenavisen Jyllands-Post-
en, går ind for dansk militær til-

stedeværelse i Sydlibanon, er der
blandt politikerne på Christians-
borg langt mere entydig opbak-
ning til dansk deltagelse.

Udenrigspolitisk ordfører for
Venstre, Jens Rohde, er således af
den opfattelse, at Danmark sim-
pelthen skal stille med det, som
FN beder om. Også hvis det drejer
sig om landsoldater.

Socialdemokraternes udenrigs-
politiske ordfører, Mogens Lykke-
toft, går også ind for et dansk en-
gagement i Libanon, men han fo-
reslår en samtidig neddrosling af
indsatsen i Irak. Hos Dansk Folke-
parti mener man, at en korvet til

bevogtning af Libanons kyster er,
hvad vi kan klare. 

Både Libanon og Israel støtter

våbenhvileaftalen, men det er ik-
ke nok, påpeger kommentatorer.
Det er nødvendigt at tage yderli-

gere skridt for at skabe fred i re-
gionen, mener bl.a. dansk-israe-
leren Ron Pundak, der var med
til at lægge grunden til Oslo-
fredsaftalen i 1993. 

»Der er en god mulighed for at
stoppe krigshandlingerne i regio-
nen, men man er nødt til at ska-
be et større fundament for at få
varig fred. Derfor må Israel bl.a.
forsøge at indgå en aftale med
Syrien for at få skabt ro og stabili-
tet - dette vil også svække Hiz-
bollah yderligere«, siger han.
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Flertal: Dansk militær til Libanon 
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Citeres analyserne i andre 
medier, skal kilden oplyses: 
"Rambøll Management for 
Jyllands-Posten".

JA
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Ved ikke

Ja Nej
Ved 
ikke

Mand 60 36 4
Kvinde 41 48 11

Mener De, at danske soldater 
skal deltage, hvis en FN-
ledet, fredsbevarende styrke 
bliver sat ind i området 
mellem de stridende parter?
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50Opdeling på køn, pct.

Af STIG OLESEN
og SANNE GRAM
Jyllands-Posten
udsendte medarbejder

Det er ikke alle unge, der har forældre, som har råd til at købe
en ejerlejlighed, når der skal studeres. Nogle må indrette sig på
lidt plads. Vi bringer en række råd til at udnytte pladsen bedst
muligt i kollegieværelset.

Foto: MICK ANDERSON/FOTOOM.DK

PÅ KOLLEGIUM – Stine Didi Agersø har indrettet sig i Limfjords-
parken i Aalborg.

Studieliv på få kvadratmeter

Jobfest
48 sider

med ledige
stillinger

Foto: CASPER DALHOFF

8660 Skanderborg

Bådbranchen oplever et
boom uden lige, og det ser
ikke ud til at tage af.
Pengene er der, og vi er
heller ikke bange for at
købe dyrt ind.

Pengene 
står til søs
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ister, men i London har de menneske-
lige ressourcer været helt centrale i
optrevlingen af terrorcellen. 

»Der er ikke én måde at arbejde på,
der er mere rigtig end en anden, men
i dette tilfælde har det virket. Rent
teknisk er politi og efterretningstjene-
ster blevet bedre til at sprænge terror-
netværk,« siger Petter Nesser.

Bedre agenter
Kompetencen i de europæiske

efterretningstjenester er blevet hævet,
og man har oparbejdet en bedre viden
om, hvordan terrornetværkene opere-
rer. Man har skaffet sig agenter, der
behersker arabisk og ved hjælp af
internettet, er det blevet lettere at
sætte sig ind i terroristernes strategi
og taktik. 

»Efterretningstjenesterne kan jo
bare gå ind og læse det, de skriver til
hinanden på nettet,« siger Petter
Nesser.

Chefen for Forsvarets Efterretnings-
tjeneste, Jørn Olesen, støtter Petter
Nessers analyse.

»Vi bruger mange flere ressourcer
på at bekæmpe terror, og vi er blevet
meget bedre til det. Derfor er det

man trøste sig med, at politi og sikker-
hedstjenester er blevet bedre til at
stoppe terroristerne i tide. 

I sagen i London havde efterret-

ningstjenesten infiltreret terrorgrup-
pen og placeret en agent indenfor.
Det er ikke en arbejdsmetode, Petter
Nesser har set eksempler på tidligere.

Tidligere har det først og fremmest
været traditionelle metoder som
aflytning af biler, rum og personer,
der er blevet brugt til at fange terror-

blevet sværere for internationale
terrorister at gennemføre større opera-
tioner som det, vi har set her i Lon-
don. Simple aktioner udført af en
enkelt mand, kan dog stadig være
svære at opdage.«

Overvågning og direkte bekæmpel-
se af planlagte aktioner er ikke nød-
vendigvis den eneste eller bedste, vej
at komme terroren til livs på. Petter
Nesser taler om, at de unge muslimer,
der kan udvikle sig til radikale terror-
ister, skal snuppes i opløbet. Terrorbe-
kæmpelsen skal fokuseres i en præ-
ventiv retning, og i stedet for kun at
fokusere på at afværge egentlige
aktioner skal der gøres noget for at
dæmpe konflikterne. 

»De muslimske miljøer skal være
med til at kæmpe mod, at de unge
bliver tiltrukket af militante miljøer,«
siger Petter Nesser.

Begrundet mistanke
Før terrorangrebet i New York i

2001 havde terrorisme meget lav
prioritet i Europa. Man koncentrerede
sig om problemer med organiseret
kriminalitet fra Østeuropa. Siden er
der blevet gjort enorme tiltag i Europa

og USA. I USA har man især skærpet
grænsekontrollen. I Europa har man
vedtaget terrorpakker, skærpet over-
vågningen, udført terrorlister og
tilført efterretningstjenesterne flere
midler til bekæmpelsen.

»I typisk liberale lande som England
og USA skærper man overvågningen,
mens vi i Danmark koncentrerer os
mere om at registrere folk. Man kan jo
bare se på London, som efterhånden
er gennemfotograferet,« siger Lars
Erslev Andersen.

Men generel overvågning har
efterretningstjenesterne ikke gode
erfaringer med. Det er et alt for om-
fattende stykke arbejde. Man kan ikke
behandle alle de data, som indsamles
på den måde. Man er nødt til at bruge
agenter – altså menneskelige ressour-
cer. 

»Det har en positiv effekt, at politiet
har fået videre beføjelser til at over-
våge mistænkte, men det kræver, at
de får et tip, der leder dem på rette
spor. Det er helt nødvendigt, at myn-
dighederne kan overvåge folk, hvor
der er et begrundet mistankegrund-
lag,« siger Lars Erslev Andersen.

karen.clement@jp.dk

Sears Tower 
i Chicago var 
terrormål.

TYSKLAND

ALARMER
2005

Den 12. 
januar 2005 
blev 22 med-
lemmer af et 
ekstremis-
tisk islamisk 
terrornet-
værk anholdt 
i en storstilet 
razzia i fem 
tyske del-
stater

HOLLAND
2005

Mordet på film-
instruktør Theo 
Van Gogh førte 
til en infiltrering 
af Hofstad-grup-
pen, der også 
planlagde atten-
tater mod politi-
kerne Ayan Hirsi 
Ali og Geert 
Wilders. I okto-
ber 2005 blev syv 
unge jihadister 
anholdt, mis-
tænkt for at plan-
lægge et attentat 
mod det holland-
ske parlament.

2005 2006
STORBRITANNIEN

2006

Britisk politi anholder  
      24 personer efter 

afsløring af 
formodede 
terrorplaner 
om spræng-
ning af fly i 
luften mel-
lem Stor-
britannien 
og USA.

ITALIEN
Fem medlem-
mer af den 
algeriske ter-
rororganisation 
GSPC i Italien 
blev anholdt i 
slutningen af 
2005, sigtet for 
at have været i 
gang med at 
planlægge 
terrorangreb 
på forskellige 
italienske mål. 
GSPC fungerer 
som Al Qaidas 
forlængede 
arm i Europa.

Fem amerika-
nere og to ud-
lændinge blev 
den 25. juni 
2006 anholdt 
i det sydlige 
Florida for at 
planlægge et 
terrorangreb 
mod Sears 
Tower og for-
bundsbygnin-
ger i Miami. 
Gruppen havde, 
tilsyneladende 
uden held søgt 
bistand hos Al 
Qaida.

USA

Et eller andet sted gør det knap så
meget, at hun måtte sælge
parrets gamle hus, hvor de to
nu voksne døtre var vokset op.

Efter gemalen Arne Zieglers død i Irak
den 2. november sidste år var minder-
ne i det gamle hus alligevel blevet for
meget.

Men Bente Ziegler ville selvfølgelig
gerne selv have haft mulighed for at
vælge.

Nu udbetalte forsvaret imidlertid
ingen erstatning til hende. For Bente
Zieglers 48-årige mand, der var senior-
sergent, var ikke død i kamp – en af
Arbejdsskadestyrelsen anerkendt
arbejdsskade. Han døde derimod af en
blodprop i sin feltseng. Og så var der
intet andet at gøre for den 47-årige
enke end grundigt at få saneret sin
økonomi, solgt huset og i stedet leje
et lille billigt rækkehus.

Jobbet som dagplejemor måtte
Bente Ziegler også opgive. Hun kunne
ikke længere holde ud, at der hele
tiden kom så mange mennesker. I dag
arbejder hun tidligt om morgenen
som rengøringskone i et revisions-
firma.

Det er altså ikke den forringede
økonomi, men savnet, erklærer hun,
der gang på gang får tårerne til at
pible frem. På hylderne i hendes nye
hjem i Arnes fødeby Sulsted nord for
Aalborg står en håndfuld fotografier
af parret og døtrene. Altid smilende
alle sammen. På billederne – også de
private – er Arne ofte i uniform. Som
Bente siger, så var hendes mand
soldat med stort S. Arbejdsleder i
Trænregimentets mekanikerafdeling i
Aalborg.

»Altid, også på fridage og i ferien,
skulle han lige ind i nogle timer og se,
om kollegerne nu kunne finde ud af
det uden ham,« fortsætter hun.

Seks gange nåede han også at gøre
tjeneste for hæren i internationale
brandpunkter, hver gang hjemmefra i
seks måneder. De første fire gange på
Balkan – i Kroatien, Kosovo og to
gange i Bosnien – og de sidste to
gange i Irak.

Gift på rådhuset
I 1993 blev Bente og Arne lovfor-

meligt og i hast gift på rådhuset kun
en uge før hans første udsendelse. Det
insisterede Bente dengang på, skønt
deres børn, Joan og Janni, allerede da
var 9 og 12 år, og parret havde levet
sammen i 13 år. 

»Vi ville være sikre på, at familien
økonomisk var bedst mulig stillet,
hvis det nu gik galt for Arne i Kroati-
en,« forklarer hun.

Det gik heldigvis godt, også på de
efterfølgende udsendelser i 1995, ’97,

’98 og 2003. Efterhånden holdt Bente
op med at tænke andet, end at gemal-
en selvfølgelig kom hel hjem igen,
også da han drog af sted til Irak sidste
gang i august 2005. Arne Ziegler var
tydeligt glad for udsendelserne. Som
mangeårig KFUM-spejderleder holdt
han af det sociale i lejrlivet, bl.a. var
han initiativtager til "Arnes Banko-
bus", der kørte rundt i lejren og sam-
lede deltagere op. Hovedgevinsten var
engang en bildør, lyser Bente op, når
hun tænker på mandens form for
humor. 

»I hvert fald var han glad de første
fire gange på Balkan, hvor de danske
soldater også var populære, og lokal-
befolkningen var glad for deres ind-
sats,« fortæller Bente. 

Hun viser en kaffemølle, lokalt
fremstillet af et granathylster, som
Arne havde fået af nogle mænd som
tak for de blyanter og farvekridt, som
han altid huskede at medbringe i
store mængder til børnene på Balkan. 

»Ved sin sidste Irak-udsendelse var

han derimod ikke glad for at tage af
sted, fordi han fra forrige tur vidste, at
lokalbefolkningen var fjendtligt
indstillet. Men af sted måtte han jo,
ellers var det brud på kontrakten. Og
Arne havde kun syv år til sin pen-
sion,« fortsætter hans enke.

Forhøjet blodtryk
Det undrede dem begge, at han i

det hele taget kom af sted. I de senere
år havde han taget blodtryksregu-
lerende medicin:

»En dag kom han hjem og fortalte,
at lægen på kasernen efter et helbred-
stjek havde sagt nej til hans ud-
sendelse på grund af det forhøjede
blodtryk. Det var han glad for. Men så
en måned senere var der pludselig
ingen problemer. Jeg tror ikke, at han
fik nogen forklaring på den nye
holdning,« fortæller Bente Ziegler.

Frede Damsø, major ved Forsvarets
Personeltjeneste, afviser, at der skulle
have været tvivl om Arne Zieglers

egnethed til at blive udsendt. Han har
kun kendskab til ét helbredstjek,
foretaget den 19. og 20. maj 2005.

»Her overholdt Arne Ziegler alle
grænseværdier, der skal til for at folk
kan godkendes til udsendelse,« siger
Frede Damsø.

Under alle omstændigheder var det
belejligt for forsvaret, at Arne Ziegler
kunne beordres af sted endnu en
gang.

For forsvarsledelsen har i disse år
store problemer med at skaffe til-
strækkeligt med mekanikere og mon-
tører, der holder de internationale
operationer kørende. Så store proble-
mer, at folk som Arne Ziegler trods
hans i militær forstand relativt høje
alder beordres på udsendelse meget
oftere end almindelige soldater.

Med Arne Zieglers sidste udsendelse
gik det alligevel meget godt frem til 2.
november, selv om han dagligt sms’e-
de hjem til Bente om, hvor meget han
savnede hende og børnene. 

»I forbindelse med en parade i

lejren den 2. november ser en sygeple-
jerske imidlertid, at Arne ser grå og
syg ud og foreslår ham at gå til felt-
lægen. Det synes han ikke er nødven-
digt, og han går i stedet hen for at
lægge sig lidt på sin seng i sin frokost-
pause, hvor man senere finder ham
død. Det er i hvert fald, hvad jeg har
fået fortalt,« siger Bente Ziegler.

Hun er personligt ikke bitter på
forsvaret over forløbet eller den
manglende erstatning, idet hun
erkender, at hendes mand heller ikke
derhjemme havde bragt orden i sine
livsforsikringsforhold, og at hun
derfor personligt ikke havde fået mere
ud af, at han var død hjemme i Sul-
sted.

»Men principielt for andre soldater i
lignende situationer synes jeg, at
forsvaret skal betale erstatning uanset
dødsårsagen, den gør jo ingen forskel
for de efterladte herhjemme,« siger
hun.

Bente Ziegler taler til gengæld med
meget varme i stemmen om de mange

bekymrede besøg, hun i den første tid
modtog fra ægtemandens chefer og
kolleger på kasernen. Hun glæder sig
også over den flotte militære be-
gravelse med efterfølgende gravøl for
mange fremmødte kolleger og famili-
er på den lokale Sulsted Kro, som
forsvaret betalte, uden at hun var
nødt til at spørge.

Kun gravstenen måtte hun betale
selv.

Tilbage står, at Bente Ziegler alene
modtog tre månedslønninger fra
forsvaret, og ca. 300.000 kroner
gennem den begrænsede forsikring
(Statens Gruppelivsordning), som
betales via hans fagforeningskontin-
gent.

mads.stenstrup@jp.dk 

Foto: THOMAS FREDBERG

FAMILIEIDYL -
Arne Ziegler
med datteren
Jannie, ca. 1992. 

I TJENESTE -
Seniorsergent

Arne Ziegler
levede og ånde-
de for forsvaret.

Han var i flere
omgange ud-

stationeret på
Balkan og i Irak.

Soldat uden dækning

ENKE - Bente Ziegler i det lejede rækkehus i mandens fødeby, Sulsted i Nordjylland.

DØD I FELTSENGEN
Af MADS STENSTRUP

Arne Ziegler havde været soldat med stort S i 27
år og døde i Irak i forbindelse med sin sjette
internationale udsendelse – alligevel var der
ingen erstatning fra forsvaret til enken.

Hul i dækningen
Soldater, som bliver sendt på mis-
sioner uden for landets grænser, kan
havne i et forsikringsmæssigt tom-
rum. Private forsikringsselskaber kan
tage et generelt forbehold for krigs-
zoner, mens forsvaret kun vil dække
en del af risikoen.

E Forsvaret:
For at forsvarets erstatningsordning
skal træde i kraft, skal skader eller
dødsfald finde sted, mens soldaten
er i tjeneste. Skader som følge af en
ulykke i fritiden kan også blive
dækket – men ikke skader som følge
af en sygdom, der har noget med
soldatens job at gøre.

E Private forsikringer:
Uddrag af vejledning, som branche-
foreningen Forsikring og Pension har
sendt til sine medlemmer:
»Forsikringsdækningen omfatter ikke
dødsfald og invaliditet, der er en
følge af krigsdeltagelse eller deltagel-
se i eller bekæmpelse af oprør eller
andre borgerlige uroligheder uden
for dansk område.«
»Ved krigsdeltagelse eller deltagelse
i eller bekæmpelse af oprør eller
andre borgerlige uroligheder forstås
deltagelse i væbnede konflikter i
form af deltagelse i våbenbærende
styrker, herunder politistyrker samt
deltagelse i freds- og observatør-
korps og lignende indsat i et krigs-
eller konfliktområde enten efter
ordre fra den danske regering eller i
form af frivillig deltagelse. Al delta-
gelse i fremmedmagters styrker er til
enhver tid undtaget fra forsikrings-
dækning.«
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