Kommunikation.

Mandag d. 12. December fik jeg for alvor at mærke, hvor vigtig en effektiv kommunikation er. Dagen var, for mit vedkommende, afsat til at gøre en hel del småærinder og -indkøb med vores tolk Diana. Fejlmarginen forøges væsentligt når beskederne skal gennem en anden person, hvilket fører til mange frustrerende og/eller sjove hændelser. Her er et eksempel: Vi skulle ind på apoteket og købe 100 hovedpinetabletter til at have liggende i bilerne (og lidt til julefrokosten). Apoteket var en lille butik på 15 kvadratmeter, med to ekspedienter. Diana forklarede så, at vi skulle have nogle hovedpinetabletter, og ekspedienten remsede nogle navne op, viste os nogle blisterpakninger og spurgte hvilken type vi skulle have. Diana nævnte en tilfældig, hvorefter ekspedienten slog beløbet 600,- kuna ind på kasseapparatet og gik ud bagved for at hente pillerne. Jeg fik noget alvorligt galt i halsen, for jeg havde ikke regnet med det prisleje, og havde slet ikke den slags penge med. Så vi spurgte hende om hun ikke havde nogle billigere (svagere), for det måtte dreje sig om et eller andet seriøst smertestillende til den pris. Hun viste os så en blisterpakning med 10 piller i til 4 kuna per pille. Så bestilte vi 50 piller og lagde 200 kuna på disken. Hun kom tilbage med en papkasse på størrelse med en velvoksen førstehjælpskasse, og nu begyndte det at dæmre for mig. For hvis der kun var 50 piller i kassen så skulle de enten spises med kniv og gaffel, eller også var doseringen beregnet på flodheste. Så jeg bad Diana spørge, og det viste sig ganske rigtigt at alle priserne vi havde fået opgivet drejede sig om blisterpakninger á 10 piller. Så vi lavede endnu en gang bestillingen om og kom endelig derfra med pillerne.

Det er åbenbart ikke kun ved Dansk-Engelsk/Engelsk-Kroatisk at der kan opstå problemer. Det erfarede vi senere på dagen. Der var opstået en kommunikationsbrist mellem hjemmedansk og udedansk. Susanne fik en telefonopringning om at de ude på Camp Pleso (UNPROFOR i lufthavnen) havde modtaget to kasser med mad til os i frossen stand. Det satte gang i nogle spekulationer, da maden først var bestilt til den 21. - men efter lidt betænkning gik det op for os, at der ikke er så langt fra      d. 12. til  d. 21., på papiret ihvertfald.

Senere samme aften fik jeg den fornemme opgave at lokalisere en fryser til kødet. Susanne havde været smart nok til at pakke det ind i en sovepose, derefter i papkassen igen og stille det hele ud på terrassen. Så først kørte jeg op til SVIM, vores lokale pizzabageri lidt oppe ad vejen. Først snakkede jeg med manden bag disken, men han blev ved med at pege på ovnen og ryste på hovedet. Så tilkaldte han ejeren der havde et fortrinligt engelsk, hvorefter jeg fik forklaret at tjeneren havde troet jeg ville have kødet stegt til juleaften. De havde desværre ikke plads i deres fryser, men mente at den store restaurant Okrugljak længere nede ad vejen sikkert kune have kødet. Jeg kørte så derned og blev venligt men bestemt afvist, idet de ikke havde plads (jeg har dem nu mistænkt for ikke at ville have besværet). Så tænkte jeg at jeg ville prøve på en restaurant der lå et par kilometer længere oppe end SVIM, hvor vi havde spist med de gamle ledere inden de tog hjem. 
Dér kom jeg virkelig på sprogprøve.
Der var kun én gæst så alle tjenerne og køkkenpersonalet stod og hyggesludrede i baren. Jeg kom inden for og begyndte at forklare mig til en servitrice, der hurtigt rystede på hovedet og pegede på en mand i smoking som snakkede i telefon. Jeg forstod på det, at det var overtjeneren, som åbenbart skulle være god til engelsk. Da jeg havde ventet i 5 minutter, og han stadig snakkede, kom servitricen igen over til mig og prøvede på tysk. Jeg kan da et par gloser på tysk, men det er bestemt ikke nok til at forklare at vores kød manglede en fryser. Vi kom så langt i samtalen at hun begyndte at nedskrive en bestilling på svinekød - men da hun så spurgte hvor mange personer der kom for at spise, sagde jeg at vi hellere måtte vente på overtjeneren. Da han endelig var færdig begyndte besværlighederne først for alvor. Han talte vældigt godt engelsk, i forhold til mange andre hernede, men med forståelsen var der store problemer. Jeg startede med at forklare at vi ingen fryser havde til noget kød, som vi skulle have liggende en uge. Derefter spurgte jeg "do you have room for it in your freezer?". Han lyste op i et smil og sagde "no, no, we have no room, down the road there is room". Jeg tøvede lidt inden jeg fortsatte, for jeg ville ikke lade mig kue, hvis de havde plads  men bare ikke gad besværet. Så jeg spurgte igen:"Are you sure you have no room in your freezer for some meat?"  Han så overbærende på mig og forklarede:"No - this restaurant, not hotel". Og så gik det op for mig at han mente ROOMS, altså værelser og ikke plads. Så jeg omformulerede mig et par gange og brugte ordet space i stedet for, hvilket til sidst restulterede i at hans skuldre sank et par centimeter og han mismodigt sagde "no understand". Så spurgte jeg om han havde papir og pen, for jeg er ret god til tegn og gæt, så nu skulle han få den på internationalt. Så tegnede jeg min bil, og pegede udenfor. Den forstod han. Så tegnede jeg et kyllingelår på bagsædet og sagde "I - have - meat - in - my - car". Den forstod han. Så tegnede jeg en fryser nedenunder bilen med et kryds over. "We - have - no - freezer" Den forstod han. Så tegnede jeg en fryser i den anden side af papiret og pegede ud i køkkenet. Den forstod han. Så tegnede jeg en pil fra kødet over i deres fryser, skrev "7 days" og lavede en pil tilbage i bilen. Så forstod han sammenhængen! Vi forhørte os om pladsen i køkkenet og gik ud for at hente kødet. Vi skulle ad en snørklet bagvej, gennem baglokaler og små gange inden vi nåede køkkenet. Alle tjenestefolkene var efterhånden samlet for at se hvad denne unge mand så brændende havde på hjerte, så det vakte nogen forundring, da jeg kom ind med en sovepose på nakken som en bedre julemand. Da jeg lynede kødet ud grinte de noget, men de kunne dog godt se det fornuftige i foranstaltningen. Da jeg så endelig var færdig, og havde taget soveposen under armen igen, sagde jeg laku noc (godnat) og gik resolut ind i kosteskabet.

Jo det er skam et alsidigt job, men vi nyder det.

Convoy Leader - Jakob Krarup.

