Kampvognseskadron

KAMPVOGNSESKADRON

D

(DANSQN) består af ialt 119 soldater, opdelt
i tre kampvognsdelinger, en kommando og en forsynings- og
vedligeholdelsesdeling. DANSQN råder blandt andet över ti Leopard kampvogne
af typen 1 A5 ”improved” og tre pansrede mandskabsvogne, således at alle operationer
vil kunne gennemföres udelukkende under anvendelse af pansrede köretöjer.
Hovedparten af personellet i DANSQN tilhörer Dronningens Livregiment, som hörer
hjemme i Aalborg.
I Bosnien har DANSQN til huse i Camp Gönge, som er beliggende i vestkanten af
Tuzla. Camp Gönge er af mange blevet betegnet som Bosniens bedste camp og er derfor
ofte blevet besögt af personel fra andre enheder.
Isär personel fra HQ/NORBAT 2 har ofte besögt Camp Gönge, specielt inden frokost,
således at de har haft mulighed for at nyde Camp Gönges fremragende kökken...
Som UNPROFOR´s slagkraftigste enhed på landjorden er DANSQN blevet anvendt
som NORDBAT 2 reserveenhed. Herudover har enheden, som de övrige KMP i
NORDBAT 2, fået tildelt et ansvarsområde (AOR), hvilket har givet et godt kendskab
og et godt samarbejde med de svenske kompagnier.
Endvidere har DANSQN udarbejdet og afprövet undsätningsplaner for de svenske
observationsposter, således at kampvognene kunne indsättes, hvis der skulle opstå et
behov herfor.
DANSQN har gennemfört ”Flag-waving patruljer” i alle kompagniers AOR. Herudover
har enheden bemandet OP i eget AOR med henblik på at kunne monitere situationen
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omkring confrontation line.
En anden primär opgave har väret at stötte det humanitäre arbejde i primärt Lukavac
kommune. Dette arbejde er bl.a. blevet udfört ved gennemförelse af sociale patruljer til
bl.a. flygtningecentre og skoler.
Under lösning af opgaverne har det väret en positiv oplevelse at se den professionalisme,
hvormed den enkelte soldat har optrådt.
Selv under meget vanskelige vilkår, her tänkes specielt på träfningen ved Gradacac den
26 oktober 1994, har den enkelte soldat väret i stand til at handle iskoldt og lige efter
bogen.
Denne professionalisme er ikke alene blevet registreret af undertegnede, men også af
andre UNPROFOR-enheder, der ofte har betegnet den danske soldat fra DANSQN
som retfärdig, venlig og bestemt.
J.B. Legarth
Eskadronchef/DANSQN/NORDBAT 2
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Soldat i NORDBAT 2
At väre soldat i NORDBAT 2 har for mig väret en kämpe oplevelse. Isär for mange i
DANSQN 3, da vi er förstegangs FN-soldater, og derfor var det hele nyt d. 30 september 1994, da vi förste gang satte foden på Bosnisk jord.
Efterhånden lärte vi omgangsformen at kende, og man havde nu overskud til virkelig
at suge til sig af indtrykkene. Alle disse forskellige indtryk har givet noget til eftertanke,
men så sandelig også meget menneskeligt. For mig har det betydet, at jeg måske ikke
tager all goderne for givet mere. Jeg hörer tit, at vi har det godt i Danmark, og efter at
have väret hernede i 6 måneder kan jeg kun bekräfte dette.
Vi har kört en del humanitäre patruljer i NORDBAT 2 AOR. På disse ture besöger vi
en del flygtningecentre og mödes overalt af samme syn: Vel bor disse mennesker under
kummerlige forhold, men på trods af, at der findes mange menneskelige skäbner, viser
de personer dig en gläde og en optimisme, som har overrasket mig meget.
Jeg föler mig tit som julemanden, når jeg kan dele töj eller mad ud til börn og gamle,
der virkelig sätter pris på os som FN-soldater. Når de ser vores NORDBAT 2-märke på
höjre ärme, nikker de genkendende, og de ved, hvorfor vi er kommet, nemlig for at
hjälpe dem. Vi gör meget for, at både DANSQN og NORDBAT 2 vil blive husket den
dag, vi rejser hernede fra.
Jeg er hernede som kamvognskörer. Når man sidder i en kampvogn, föler man sig
ovenpå både psykisk og ikke mindst fysisk. Jobbet med at köre rundt i en kampvogn er
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noget, som kräver, at man viser respekt for de mennesker, der har boet hernede i hele
deres liv. Flertallet vinker til os og kigger nysgerrigt på os, når vi viser FN’s kraftigste
våben frem.
Det dansk-svenske samarbejde har fungeret helt fantastisk. På trods af lidt
sprogvanskeligheder er der blevet fortalt mange historier danskere og svenskere imellem.
Når vi körer tre dages ”Flag waving turer” i kampvognene, overnatter vi gerne i en
svensk lejr. Höjdepunktet er, hvis vi har tid til at vise vognen frem for dem. En ting vi
gör med stor gläde.
I lejren er der fast tilknyttet et svensk medic team. Det er forbavsende, så hurtigt de
falder til hos os, og det sker tit, at der over en kold dansk öl i messen bliver udvekslet
historier.
At väre udstationeret her i Tuzla har budt på mange oplevelser. Ingen lider af lejrkuller,
da der sker noget hele tiden. Når f.eks. PX’en åbner, myldrer lejren af liv med FNsoldater fra mange forskellige lande. Holländere, nordmänd, svenskere og pakistanere
färdes rundt i lejren, og mange gange har de givet udryk for, at de er glade for at komme
på besög hos DANSQN.
Jeg har väret meget stolt og glad ved at väre udsendt som FN-soldat i DANSQN/
NORDBAT 2!
OKS A.S. Hansen, DANSQN/NORDBAT 2
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Tactical Air Control Party
Som hovedparten af de FN-bataljoner, der indgår i Bosnia-Hercegovina Command
(BHC), er NORDBAT 2 tildelt et fly-element, som kaldes TACP. Personellet i denne
specialenhed består af en Air Liasion Officer (ALO) samt to Forward Air Controllers og
deres besätninger.
TACP’s hovedopgave er at lede flystötteoperationer i NORDBAT 2’s AOR. Af NATO
fly, der deltager i disse operationer, kan nävnes F-15, F-16, Harrier, Jaguar og Mirage,
alle med base i Italien. F-14, A-6 og Super Entendard starter fra de hangarskibe, der
patruljerer i Adriaterhavet. TACP koordinerer således disse flys indsats i området med
de berörte UN-enheder.
TACP/NORDBAT 2 er opstillet af personel fra Danmark og ledes af ALO, der er
major og pilot i Flyvevåbnet. I ALO-teamet indgår der ydermere en sergent og en konstabel.
Det enkelte TACP består af en Forward Air Controller (FAC), en kaptajn fra hären, som
normalt kommer fra artilleriet, hvor han virket som observationsofficer. Selve TACPbesätningen består af en sergent, der er APC-commander og to konstabler, der er henholdsvis radiomand og körer. Vores hjemmebase ligger i Camp Gönge ved DANSQN.
ALO-team har en Mercedes GD til rådighed, hvorimod FAC-teams har M113 A1
APC’s. Endelig indgår også en Toyota Landcruiser, som bruges til recce. Alle vores köretöjer
er naturligvis udstyret med de kommunikationssystemer, der er nödvendige for at löse
opgaven.
Ved flere lejligheder er TACP blevet alarmeret. YL husker sikkert episoden i Dobojfingeren, hvor artilleri besköd en OP. Også omkring Tuzla Airbase var der problemer
med ”firing close”, hvor et TACP blev sendt til omraadet, herunder R16.
I et par tilfälde har enheden väret indsat i planlagte operationer. Her tänkes isär paa
”slaget vid Gradacac” i forsöget på at oprette permanent OP på S01.
På grund af de mange problemer med Freedom of Movement er det ikke lykkedes at
recce så meget som nödvendigt i NORDBAT 2’s AOR. Det betyder, at meget tid på BA
03 er brugt til camparbejde, men også til alternative opgaver.
Hvad sportaktiviteter angår, har TACP selständigt, trods den lille gruppe, deltaget
blandt andet i dart, hockey og volleyball samt forstärket DANSQN hold ved såvel
bataljonsturneringen i fodbold og basketball (nr. 1), som håndbold med et lokalt hold
(26 - 24).
Til sidst bringes en tak til alle i TACP/NORDBAT 2 for et hold präget af et godt
aktivitetsniveau og strålende humör.
L.B. Pedersen
Major/ALO/NORDBAT 2
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