En forskrækkelig tur... (set med en grøn konvojleders øjne)

Tredages konvoj med 5 lastbiler til Istra-halvøen.
3 byer: Buje, Labin og Pula.
En ekstra tolk med, da den nye skulle oplæres.
Umiddelbart lød det som en ren hyggetur ud langs kysten, men dér tog vi fejl.

Godt begyndt...
Vores konvoj startede fint, med en melding fra en af chaufførerne om at hans lange trækstang var blevet væk. (En trækstang er en metalstang med et øje i hver ende til at sætte mellem to lastbiler hvor den ene trækker den anden.)
Det betød ikke så meget, mente jeg, da vi havde to korte med, og det kunne ikke passe at vi skulle til at trække mere end to lastbiler. Så vi fortsatte ufortrødent til Jankomir for at loade. På vejen hentede jeg den anden af de to tolke. 

Er i ikke færdige?
Vi skulle loade klokken 0830, så vi var på Jankomir ca. 0815. Mærkeligt nok holdt der stadig to af vores biler fra den anden konvoj uden load. Vi gik ind på kontoret hvor vi fik at vide at de først var begyndt at blive loadet klokken 0800 selvom deres loadtid var 0730.
Vi var næsten færdige med at loade, da den anden konvoj var klar til afgang, men de nåede dog afsted før os.
Jeg fik at vide af Bernadette, vores kontakt til monitorerne, at vi skulle mødes med vores monitor i Umag, ca. 10 km på den modsatte side af vores første destination, Buje.
Det forstærkede vores indtryk af, at visse monitorer mener vi er der for dem og ikke omvendt. Det skulle dog vise sig at være ubegrundet, da varehuset lå i Umag. Jeg aftalte også, at vi skulle bruge syv timer til turen i stedet for seks normalt, da vejret var gråt med byger.

Enighed gør stærk
Allerede på vej ud fra Zagreb, da vi skulle fra motorvejen mod Ljublana over på motorvejen mod Karlovac blev der problemer.
Vi var blevet splittet op i et lyskryds lige inden motorvejstilkørslen, så jeg forklarede grundigt: "under den første bro og ad den første frakørsel mod Rijeka og Karlovac".
Det lykkedes da også at få de to lastbiler, der kunne se mig, med ad den rigtige vej, men de tre bageste drejede, af uforklarlige grunde, allerede inden de kom under broen og var pludselig på gale veje i bogstaveligste forstand. Det tog lidt tid at finde ud af at de ikke var efter os, og de måtte køre lidt kreativt for at finde ind på rette vej igen, men det lykkedes da.

I regn og slud - nødhjælpen skal ud!
Allerede da vi havde kørt en fem til ti kilometer begyndte det at regne, og jeg udsendte en generel advarsel over radioen.
Ud ad motorvejen gik det fint. En overgang lagde vi os ud i venstre vognbane da den højre havde hjulspor fyldt med vand, men de mange forbipasserende gjorde at vi til sidst lagde os så langt ud mod nødsporet i højre side at vi undgik den værste aquaplanning.

Nær ved og næsten...
Allerede da vi var kommet af motorvejen i Karlovac havde vi næsten vores første uheld. Den bageste lastbil med codriveren i, var kommet for hurtigt efter de andre, så ved et rødt lys blev en opbremsning pludselig til en udskridning. Chaufføren i vogn fire havde heldigvis set at vogn fem allerede havde været tæt på at ramme en flok mennesker ved et busstoppested i deres forsøg på at standse, så han lagde sig hurtigt ud i et andet spor. Det viste sig at være korrekt reageret: for da vogn fem kom til standsning, var der 5 cm til vogn tre, hvor der af gode grunde hverken var plads til vogn fire eller dens chauffør.

Anden advarsel...
Trods bjergkørsel og vådt føre gik det jævnt hurtigt mod Rijeka som var første store by på ruten. Pludselig, på vej ned ad en stejl bakke kom vi til to advarselstrekanter der spærrede vores vejbane, og længere nede kunne vi se en politibil. Da vi blev vinket forbi kunne vi se årsagen: En sættevogn havde haft for stor fart på ned ad bakken, så da vejen endte i et skarpt venstresving på en lille bro, havde sættevognen taget autoværnet med siden og lå halvt nede i åen. Det var en ganske fortrinlig, omend noget barsk, visuel advarsel.


En fem kilometers nedtur
Ti kilometer efter Rijeka kom vi til en lang række af tuneller, og en sigtbarhed på ca. ti meter (30 km i timen). Den sidste af tunellerne var på godt fem kilometer, hvor det bare gik nedad og nedad i en uendelighed (næsten da). Derfra blev vejret lidt bedre og vi kunne nyde lidt af udsigten.

Traumakit?
Efter at have nået Umag en time tidligt, hvilket udelukkende må tilskrives chaufførernes sikre kørsel, holdt vi en forsinket frokostpause fra 1500 til 1600. Derefter viste monitoren, en spanier, os hen til varehuset hvor vi parkerede bilerne, med henblik på unloadning næste morgen klokken 0800.
Da vi var vel ankommet til hotellet og monitoren havde sagt farvel, checkede jeg at den chauffør som har det andet traumakit også havde fået det ud af bilen. Det havde han ikke, men Diana, vores tolk, blev sat til at finde en vejrudsigt og kunne fortælle at det ikke ville blive frostvejr om natten.
(De traumakits vi har med indeholder et blodplasmasurrogat af levende celler som ikke tåler frost.)
 
Vikingebad
En af chaufførerne var vældig opsat på at imponere de to tolke, og havde foreslået en badetur i havet. (d. 6. December?)
Nå, skulle tolkene imponeres, skulle han ihvertfald ikke have al opmærksomheden, så vi var to mere der tog med. Allerede da vores lyserøde babytæer berørte de iskolde fliser udenfor hotellet gik det op for os, at vi havde begået en uoprettelig dumhed (hvilket vi kort tid efter skulle få temmelig håndgribelige beviser for.

Første mand i minefeltet
Den anden chauffør der havde givet efter for dette tåbelige forslag, mumlede noget om at han ikke kom i, hvis ikke det gik hurtigt, og satte i løb ud i vandet. Ret kort tid efter at have forladt stranden begyndte han på indianderhyl og høje knæløftninger, hvilket ikke just gjorde det helt store indtryk på tolkene, at dømme efter deres krampelatter. Men forklaringen fulgte da vi selv var kommet i (i et mere adstadigt tempo): bunden var næsten brolagt med søpindsvin, som ikke var forstenede. Det førte til en halvanden time lang session med nåleudsnitning, -pilning og -pirkning med kniv, pincet og kanyle (i mangel af nål). Idémanden bag badningen hørte man dog ikke det helt store brok fra, idet han under hele operationen havde en pige i hver hånd, der nussede i håret og havde medlidenhed.

Morgenvækning?
Næste morgen udeblev to af chaufførerne fra morgenmaden, så jeg tog lige en checker på deres værelser og fandt dem stadig sovende. De havde sovet gennem telefonvækningen!

"Ups - lød det ikke som en bil?"
Efter en lyn-unloadning af to lastbiler gik det mod Labin, hvor vi skulle unloade endnu en. På en af vores utallige tissepauser (nogle af chaufførerne har blærer mindre end valnødder!), indhentede monitoren os, og vi spurgte om det ikke var muligt at unloade det tredje sted samme dag, så vi kunne komme hjem om aftenen. monitoren forklarede, at vide at det ikke kunne lade sig gøre fordi arbejderne i Pula ikke gad arbejde efter middag.
Vi skulle kun unloade én lastbil i Labin, hvilket gik op for mig da jeg havde iværksat afmontering af presenning på to. Unloadningen gik mistænkeligt smertefrit (der var ingen uheld sket længe), og det var da også først da vi skulle til at køre videre, jeg opdagede at den lastbil der unloadede havde ramt monitorens bil uden helt at være klar over hvad der var sket, hvilket havde resulteret i en bule på størrelse med to knytnæver.

Byrundfart - med fem lastbiler
Inde i Pula ledte vi efter en holdeplads ved havnen, og fandt også en egnet, lige idet vi passerede den. Det resulterede i en rundtur gennem de små stræder i byen, med fem lastbiler, for at finde havnen igen. Vi parkerede de tre tomme ladstbiler og efter at der var blevet spist hamburgers kom monitoren og fortalte, at vi alligevel kunne unloade, så kørte vi de to sidste biler hen til varehuset mens de andre slappede af.

Ude godt...
Så kunne vi begynde en tidlig hjemrejse, ved totiden onsdag eftermiddag. Det gik også formidabelt. Jeg kunne godt holde afstand på vej op ad bjergene, men på vejen nedad blev det indimellem meget spændende, med fem løbske lastbilen i måsen og siksakkende hårnålesving. Sagt med andre ord, lastbilerne står bedre fast end landcruiseren gør, og de vejer det tredobbelte, så min fornemste opgave bestod i at komme af vejen i en fart.

Bussvinget
På et tidspunkt kom jeg næsten af vejen i bogstaveligste forstand. Jeg var på vej rundt i et skarpt venstresving, da jeg pludselig kigger ind gennem forruden på en stor turistbus. Buschaufføren mente han også havde krav på halvdelen af min kørebane, så jeg måtte styre hårdt udenom og tilbage igen, for at undgå et 300 meter fald i havet.
Da jeg genoptog meldingerne om modkørende, var jeg stadig så perpleks at jeg ikke kunne huske hvad de der små lastbiler hed indtil jeg fik at vide over radioen at de kaldes personbiler.

Forkert rute?
Henad firetiden, efter en tankning i Rijeka, kom vi kørende ad en bred hovedvej. Pludselig lyder det over radioen: "Skal vi ikke mod Zagreb?" "Jo selvfølgelig da, vi skal hjem" svarede jeg. "Nå for så skulle vi af cirka 300 meter tilbage..." lød modsvaret. Jeg mente bestemt vi var på rette vej, men jeg er jo heller ikke helt ufejlbarlig, så jeg tog et kig ned til højre på skiltningen ved frakørslen, og så et skilt: "ZAGREB".
Nå, der var jo ikke andet at gøre end at trække ud i vejkanten da vi fandt en grusplads, og vende hele konvojen. Der havde vi nær formindsket befolkningstallet i Kroatien med to. En af chaufførerne havde ikke fået set sig til venstre inden han kørte ud. Jeg holdt i den modsatte side af vejen med katastrofeblinket tændt og overvågede operationen. Jeg havde kun lige tid til at råbe noget uforståeligt i radioen og holde hænderne for øjnene da lyden af gummi mod asfalt endte brat uden brag. Chaufføren opdagede personbilen i sidste øjeblik og var standset tidsnok til at den lige akkurat kom forbi 911'erens snude uden skrammer.
Vi kørte så fra hovedvejen og kom til et T-kryds hvor der var skiltet til Zagreb begge veje. Jeg kørte til venstre, da det skilt lovede motorvej længere fremme. Og en halv kilometer senere drejede vejen ind på hovedvejen igen og vi kunne fortsætte ad den gamle rute. Der var stille på radioen et par minutter...

Så længe det ikke bliver værre..
Det var så småt begyndt at blive mørkt, klokken var tyve minutter i fem, da vogn fem meldte om motorproblemer. "Min motor siger: DOK DOK DOK DOK!", lød det. Temperaturen i køleren lå på ca. 100 grader og vores to mercedesmekanikere gav den diagnosen "brændt ventil - den kan ikke køre mere".
Det var da heldigt at vi havde en lang trækst...? 
Murphy's lov: "Alt hvad der kan gå galt, vil gå galt, og oftest på det værst mulige tidspunkt" var trådt i kraft. Så alle slog deres katastrofeblink til, og vi kørte videre med 40 km i timen. Sammen med rotorblinkene og forlygterne var vi en veritabel sankthansorm. Behøver jeg sige at rotorblinket på den trækkende lastvogn også satte ud?

Nok et bette nøk...
Så blev ETA (Estimated Time of Arrival) Zagreb, noget anderledes: 2200 istedet for 1900. Vi dannede hurtigt køer på vejen, og der var flere potentielt farlige situationer når busser, lastbiler og personbiler overhalede os i ét væk. Ind gennem byerne gjorde jeg noget jeg senere skulle erfare er ulovligt: jeg satte det blå blink vi har liggende i bilen til nødsituationer på taget, hvilket virkelig gjorde meget til at give fri bane mange steder. Vi gjorde et kort holdt for at spise aftensmad, men ellers gik det bare hjemad 150 km med kort trækstang. En enkelt overgang var det igen nær gået galt. Den korte trækstang giver kun to meter at reagere på, for den trukne lastbil; så på et tidpunkt var den trækkende på vej til den ene side mens den trukne var på vej modsat. Men efter nogen slingren frem og tilbage fik de heldigvis rettet op igen.

Sikker føring
Da vi kom til motorvejssammenfletningen, på vej ind i Zagreb, forklarede jeg som sædvanligt vejen for lastbilerne og hørte over radioen fra den trækkende til den trukne: "...og denne gang kan du ikke køre forkert - du har ikke noget valg!"
Da vi fik tanket, lige uden for selve Zagreb, fik alle den besked at de skulle opføre sig eksemplarisk overfor tankpasseren, da han var temmelig beruset. Det er slet ikke usædvanligt at arbejdere er mere eller mindre påvirkede hen på eftermiddagen. Tankningen forløb dog smertefrit.

Endelig hjemme - eller hvad?
Da vi så havde fået parkeret lastbilerne og klokken var hen ad 2230 kørte jeg tolkene hjem, for derefter at vende snuden mod Mlinovi 90. Jeg havde fået fat på Peter over VHF'en og bedt ham om at sørge for hjemtransport til chaufførerne, så nu skulle jeg bare hjem og knalde brikker til den store guldmedalje. Jeg var 2 minutter fra huset, da Peter fangede mig over VHF'en og fortalte at han kun havde plads til tre af chaufførerne. Han troede selvfølgelig at jeg havde taget nogle af dem med, så den stod på endnu tre kvarters kørsel til Kerametal og tilbage inden en fyraftensøl/cola med holdet og så dyner.

Convoy Leader Jakob Krarup.

