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Løgnen om Bøllebank J.C. Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Operation Bøllebank i Bosnien 1994 placerede
Danmark på det militære Europakort og skabte respekt om FN-indsatsen i det tidligere Jugoslavien. Men den

officielle version af historien holder ikke vand.

Seniorsergent J.C. Jensen punkterer i denne bog myten om Operation Bøllebank og fortæller den sande
historie på baggrund af sin detaljerede dagbog fra Bosnien-missionen – og adgang til arkiver og talrige kilder

med førstehåndskendskab til de dramatiske hændelser.

Det er fortællingen om et ledelsessvigt af rang, der på mirakuløs vis ikke kostede danske menneskeliv – en
fortælling, som begyndte på Dragonkasernen hjemme i Danmark et halvt år før den mest skelsættende

operation i nyere dansk militærhistorie. En historie om officerer, der provokerede den serbiske fjende til at
beskyde FN, så kampindsættelsen af nyerhvervede danske leopardkampvogne kunne retfærdiggøres.

Johnny C. Jensens fortælling giver et detaljeret indblik i Niels Kjeldsen Eskadronens skæbne før under og
efter indsættelsen i Bosnien 1994 og viser for første gang offentligheden det fulde billede af det psykologiske
spil, som danske soldater blev fanget i. Et spil, som kastede danske soldater ud i mere og mere spektakulære

og risikable krigshandlinger, indtil eskadronschefen til sidst mistede grebet om sin enhed.
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