Logg frå n Alva
Datum:

23/11-15

Elevloggare: Mattias och Marcus
Personalloggare: Peter Sincic
Position: Agadir hamn
Segelsättning: ingen
Fart: 0
Kurs: 0
Beräknad ankomst till nästa hamn: är i hamn
Planerat datum för att segla vidare: i morgon
Väder: blåsigt oh varmt

Elevlogg:
Idag har vi arbetat med båtmodeller som vi ska testköra när vi kommer till Lanzarote. Vi har haft
engelska och båt prov på segelbåtens konstruktion. Vi testade nöd generatorn och den fungerade
utmärkt. Vi har haft VHF lektion idag och det var den sista obligatoriska lektionen innan det stora
provet som vi skall ha snart.
Hepp på er

Personallogg:
Det finns ett stort gissel med att vara kock ombord på Älva. Den ständiga bunkringen. Allt för ofta
hoppas en på att frukt och grönt kan skördas ombord i samma takt som 40 hungriga personer
behöver födas.
Jag har besökt åtskilliga Ica Maxi liknade komplex runt om i världen där jag fyllt 40 kundvagnar med
besprutad frukt. I plastpåsar av bristande kvalitet har jag sedan burit ombord den glansiga frukten på
Älva. Inte tillräckligt sällan har jag tagit emot ruttna tomater av skeppshandlaren en timme innan vi
ska avgå.
Men så händer det. Det där som gör att alla sorters euforisubstanser i hjärnan toppar. Det där som
gör att handla blir roligt. Jag pratar om Souk Al Had.
Här får jag springa omkring som ett litet barn efter godis bland rader av grönsakshandlare och
fruktförsäljare. Här finns allt. Här är besprutning lika frånvarande som kvitton.
Souk Al Had kan beskrivas som ett plåttak på typ 40 000 kvadratmeter (kockgissning). Under det
plåttaket vill jag påstå att du kan köpa vad du vill. Djurhuvud, Falcon Crest på VHS, mattor,
superman-dräkt, löständer, oliver eller ett kilo saffran.
Men på Souk Al Had kommer du också att bli förföljd av en försäljare som helt enkelt vägrar
acceptera att du inte vill köpa hans solglasögon eller ananas. Men vad spelar det för roll när du också
får en kort marockan med vagn som följer efter och hjälper dig runt fruktstånden. Och som skakar
fram en liten lastbil där du tillsammans med frukten, på flaket, får studsa ner mot båten.
På Kanarieöarna väntar stora parkeringar, rader av kundvagnar, komplex-stora supermercados och
kvitton. Jag kommer att sakna Marocko.
Peter Sincic
Kock

