Konvoj: Banja Luka - Petrovac - Banja Luka.

Denne konvoj på ca. 150 km hver vej havde de gamle CHF kørt så mange gange, at de spurgte: "hvad skal vi så lave om eftermiddagen, efter vi er kommet hjem igen?" Men istedet for en lille hyggetur, skulle det vise sig at blive en tur på tretten timer, med flere uheld end Istra turen d. 6. - 7. December. Vi skulle køre med fødevarer og skolesæt. Skolesættene kørte vi for Jeunesse Sans Frontieres (Ungdom Uden Grænser), som er en fransk ungdomsorganisation der arbejder på at skabe kontakter mellem unge i forskellige lande. Skolesættene skulle overrækkes personligt, så vi skulle også have en minibusfuld unge mellem 17 og 20 år med. Før jeg begynder på selve konvojen vil jeg gøre det klart, at dette ikke bliver en fuld rapport, da den i hurtig form fylder 8 sider i min dagbog.
Nå - her er den ihvertfald:
Vi havde loadet dagen i forvejen, så vi skulle sådan set bare i bilerne om morgenen og afsted. Men vi måtte vente halvanden time på franskmændene og en amerikansk kvinde (Jeniffer), som skulle hjælpe os gennem checkpointsene. Da de endelig kom, havde de ikke den forventede politieskorte med, da politiet ikke kunne afsé et køretøj.
Vi kørte alligevel, og det gik også fint til vi var næsten ude af byen. Så begyndte de første meldinger at løbe ind. MAN - trucken (en stor lastbil vi havde lånt af vores tyske venner hernede) havde en defekt i ventilationssystemet, så den blæste røg ind i førerkabinen. Dette gjorde at vi med mellemrum måtte stoppe og lade CHF få en mundfuld frisk luft. Dens advarselslampe til hydraulikstyringen lyste også, men den havde nok hydraulikolie på, så vi kørte videre. Én af lastbilerne havde også et usædvanligt motorolietryk, men den blev efterfyldt (mere til dette senere). Vejret var utroligt flot, og mange steder lignede landskabet reklamer for skisportsteder, med grantræer og glinsende sne (surt at vi ikke måtte have kameraer med). Der var solskin, men i bjergenes skyggeside var der stadig virkeligt glat, så vi kørte meget forsigtigt. På et tidspunkt op ad en skråning gav minibussens dæk op og den begyndte at kure baglæns ned ad skråningen, hvor den satte sig på tværs af vejen. Flere af CHF standsede deres lastbiler og løb til undsætning. Da bussen var på ret køl, løb de tilbage igen. Nogle dog hurtigere end andre, for MAN-trucken var pludselig på vej ned ad skråningen uden fører (hjulene gled simpelthen). Så blev der brugt en time på at lægge snekæder på. Det tog lang tid, for det var første gang vi skulle prøve det, og MAN truckens snekæder skulle der to mand til at løfte. Minibussen havde to sæt snekæder med: det ene var for lille og det andet var i stykker - Poul bankede det dog hurtigt tilbage i brugbar stand. Jeniffer kørte i forvejen og fandt desværre ud af, at der ingen unge var til at tage imod skolesættene - hvilket resulterede i, at vi måtte tage den lastbil med tilbage i fuld stand. Ved det sidste checkpoint, ca. 3 km. inden varehuset, blev der først rigtigt problemer. Soldaterne havde fået at vide, at vi skulle have politieskorte med, og nu ville de ikke lade os komme igennem. Vi snakkede lidt frem og tilbage og det viste sig at alle højtrangerende militærfolk i området, som vi kunne have rettet henvendelse til, var til møde 100 km derfra. Så sad vi der - med 5 timer bag os, 10 minutter foran os og måtte vende om. Jeniffer foreslog, at de kunne sende en ubevæbnet soldat med os for at checke, at vi ikke unloadede våben eller lignende. Det resulterede i, at der pludselig satte sig en ung mand på min egen alder ind på passagersædet med sit maskingevær. Jeg fik tolken til at forklare ham, at vi ikke kunne have våben med, og at det også måtte være i deres interesse, at vide vi aldrig har våben i køretøjerne. Men han stirrede tomt ud gennem forruden uden at høre efter. Efter noget snak frem og tilbage med de andre soldater, tilsmilede lykken os, idet en løjtnant kom forbi i sin egen bil og tilbød at eskortere os derud. Da vi endelig ankom til varehuset troede vi, at nu var problemer fortid, men nej - varehusbestyreren var godt gal i skralden og indledte unloadningen med at skælde os ud fordi vi kørte uden politieskorte. Tolken spurgte om jeg ikke var træt af alt dette, for hun var efterhånden begyndt at blive det. Jeg fandt nu ikke folks reaktioner særlig underlige: Når vi ikke har de lokale myndigheder med, til at sige god for vores last (politiet), så kunne jeg godt forstå, at soldaterne ikke ville gå imod deres ordrer. At officeren så ville bruge sin fritid på at eskortere os derud, var bare pænt af ham. Jeg fandt det heller ikke underligt at bestyreren på varehuset var knotten over, med tre timers varsel at skulle støve arbejdere sammen til at unloade os, for derefter at vente to timer på en load der ligeså let kunne være blevet bortvist. Så vi tog det stille og roligt. Vi fik tilbudt mad derude, men det var allerede for sent ifølge tidsplanen, og det ville blive glat bjergkørsel i mørke på hjemturen - så jeg valgte at køre med det samme.
Det var allerede begyndt at blive mørkt da vi havde unloadet. Og da var det jeg fandt ud af mine lygter var røget sig en tur. Henrik tog et kig på det, og det viste sig at relæet var brændt af. Så vi klippede ledningerne til mit rotorblink og splejsede dem til mine tagprojektører, så jeg ihvertfald havde lidt lys. Pludselig kaldte Silas og fortalte at hans olietryk igen var under minimumsgrænsen, og da vi holdt ind for at kigge på det, faldt det til nul. Så kom han i trækstang efter Poul og vi fortsatte ufortrødent. (Selvfølgelig faldt Pouls bagsmæk af da han skulle lukke ladsiderne igen.) Pludselig begyndte franskmændene at skråle franske viser over VHF'en. Da vi holdt senere, fik vi at vide, at deres CHF var faldet i søvn ved rattet, så nu holdt de ham vågen ved at synge for ham. Da vi senere kom igennem et checkpoint, lød det over radioen "jeg hørte et brag - vi stopper lige og kigger på det". Det var et eksploderet dæk, der ifølge øjenvidner havde fået soldaten i CP'et til at hoppe en halv meter i vejret. Vi gjorde et længere holdt for at skift dæk, mens Poul lavede suppe og vi fik tanket Jeniffers bil fra en jerrycan. Noget senere, på vej gennem en by, kom vi ned ad en smal gade uden lys, hvor jeg passerede en modkørende sneplov. Jeg meldte om nødvendigheden af ekstra påpasselighed og kom da også forbi med den første lastbil, men nummer to meldte "jeg har lige ramt sneploven!" "Det er løgn?!" var mit spontane svar, "holder du stille?" - "Ja #*!@ holder jeg da stille!" lød det igen. Jeg vendte, og nåede derop tidsnok til at se CHF i sneploven folde skovlen sammen så han ikke fik problemer hvis politiet kom. Ploven havde ramt fortovskanten og hele køretøjet var hoppet 30 - 40 cm ud over midten af vejbanen hvor den havde krøllet kofanger og skærm helt ind mod hjulet på 911'eren.  Vi trak kofangeren på plads med en strop og en lastbil hvorefter vi fortsatte. 

Alt dette var kontinuerligt krydret med stop for at tanke (Jeniffer to gange og bussen én gang) og tilretning af snekæder som bankede mod skærmene (mange gange) hvilket resulterede i minimum 20 standsninger på 300 km. Jeg behøver vist ikke sige, at alle var trætte men glade, da vi kom hjem efter 13 timer på vejen uden mad og fandt at de andre havde taget rester med hjem fra den middag hos biskoppen som vi var gået glip af.

Det var endnu en lærerig og på mange måder fornøjelig tur. Da de første 5 uheld var indtruffet, begyndte alle at kunne se det komiske i situationen og problemerne blev taklet med gåpåmod og humør som kun sammenhold kan skabe. 

Teamwork og Blue Oyster power! (Spørg CHF hvad det betyder.)

Konvoj leder - Jakob Krarup.

