Stemningsbilleder fra ugen der gik:	Zagreb 17/1 1995.

En hvid, sydafrikansk CIVPOL (UNPROFORs civile politi) der stod i et checkpoint iført en faldskærmsspringeruniform (lignede Crocodile Dundee) idet han havde fået sin bil med al sin mundering stjålet. Han skulle have arbejdet som den ene del af et makkerpar, men hans partner skulle være en sort politibetjent, så det havde han på det bestemteste nægtet.

En tissepause 2 meter fra et minefelt - hvor man havde mineret landsbyens fodbold- og basketballbane. Hvor ond kan man blive?

Kort samtale med en dansk soldat der standsede os i et checkpoint: "You have to wait here!" - "hvorfor det?" - "Because... øøøh ... are you ... dansk?"

Den altid hyggelige orddyst, der som en velkommen afveksling kører per radio under konvojerne. Vi standser f. eks. ved en jernbaneoverskæring og venter på at toget skal passere:
Min melding:"...og vi kommer til et krydsende tog - vi holder".
Derefter:

"Så, nu er det næsten forbi, så nu kan i godt VOGNE op"
"Det TOG godt nok lang tid!"
"Ja det TOG hårdt på os."
"Det SKINNER tydeligt igennem!"
"Hold nu mund og få lidt FUT under hjulene"

En anden ting jeg har bemærket er de mange forskellige måder at opfordre til større fart. Alle mulige bemærkninger fra Eriks "Klampen i kælderen" over Pouls "Giv den en spand havre" til Louis' "Den skal bare ha' noget roulade" (serveret med bornholmsk accent). 

Et stemningsbillede af de mere triste, men lige så meget en del af dagligdagen: Der er personer hernede der ikke har nogen forståelse for vores tilstedeværelse, og de forveksler os ofte med UNPROFOR. Det var en trist oplevelse, efter en hyggelig tur i byen, at komme til et ituskåret dæk på Olivia. Eller at læse "UNPROFOR go home!" med sprittusch på siden af Liselotte. Man møder også ind imellem folk i trafikken, der direkte chikanerer én, eller viser den efterhånden forventede langemand gennem bagruden. Det er heldigvis undtagelserne, men de er der ofte nok til at man ikke helt kan glemme den side.

Konvojleder - Jakob Krarup. 


