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Lørdag var en ganske ukonsvensjonell leirdag, med både gjørmete hinderløype og bytur.

Det var vekking, flaggheis og frokost etter vanlig program, men så fikk speiderne beskjed om å ta på seg klær som
det “ikke er så viktig med.” Hver patrulje skulle litt vekk fra leirområdet for å suse gjennom hinderløypa de hadde
brukt de siste par dagene på å bygge. Roverne Erlend, Edward og Tobias hadde passet på at løypa lå i minst mulig
vennlig terreng, og et godt eksempel er det første hinderet, bestående av et nett speiderne måtte kravle under på
magen i gjørma. Klatreveggene og balansestokkene var ikke langt bedre, og så fort patruljene var ferdige ble det
skylling i havet.

Badinga tok ikke lang tid, for speiderne måtte tørke og kle seg på et øyeblikk for å rekke mashutkaene som skulle
ta dem inn til Batumi by, femten minutter med georgisk kjøring unna. Med skyfri himmel og glovarm sol fikk
nordmennene og aserbajdsjanerne først se Batumi-speidernes koselig lille kontor, før de sendtes ut på en
rebusjakt. Kun væpnet med et ark med bilder og et lite deskriptivt kart skule de finne veien til alle de største
sightseemålene i byen, fra statuen av Medea med Jasons gullskinn, til alfabettårnet og det fortsatt uferdige Trump
Tower. “In five years time, Batumi will be the best city in the world,” som Batumi er glad i å minne oss om at
Trump selv har sagt. Fin var den i alle fall, med både gamle kirker og sovjetblokker i fargerik prakt, såvel som mer
moderne byggerier.

 

Det kan også nevnes at roverne som vandret langs strandpromedane ble overrasket over å få se det norske
sandhåndballandslaget, som spilte EM-kamp mot Ukraina. Med vil heiing ble det til og med mål! Etter rebusen
var det tradisjonell lunsj, med “kachapuri” (brød fylt med ost) av en litt annen type enn vi har smakt så langt.
Denne gangen var brødet utformet som en skål, med en suppe av ost, smør og – for de som ville – rått egg i
midten. Det var stor enighet om at det var den beste kachapurien vi har smakt så langt, men all maten som ble
etterlatt på tallerkene sa også at det definitivt var for mye av det gode.
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Deretter var det en lang periode med fritid fram til kvelden, og vi bestemte for å dele oss. Noen, deriblant de fleste
speiderjentene, kjøpte billig badetøy og nøt varmen på stranda, med middag servert til dem mens de lå på puter
bare noen meter fra vannkanten. Noen vandret gjennom byen, så på gamle, falleferdige bygninger og nye, uferdige
konstruksjoner, og besøkte små butikker her og der. Ask fant dessverre ikke det store georgiske flagget han hadde
drømt om kvelden før. Denne turen ble avsluttet med “bading” i en fontene som sprutet rett opp av bakken på et
plaza, før middag ble inntatt på en fancy hotellrestaurant for en femtilapp. Andre igjen vandret rundt i et forsøk
på å se hvor mange fancy hotell som nektet skitne speidere gratis dobesøk. Svaret var ingen. Kristian og Sindre lot
seg også intervjue av russisk TV om Batumi som en turistby, men ikke før reporteren hadde sjekket hvorvidt
speiderskjorta deres var militærpolitiuniform eller bare et noe uvanlig antrekk. Av flotte utsikter listes både
Batumi Eye, et pariserhjul som ble bygget som et utkikkspunkt over byen, og Radisson SkyBar, på toppen av
byens høyeste bygning – i alle fram inntil Trump Tower fullføres.

Batumi var en fin by, men det var ikke før mørket falt på det ble klart hvor vakker den var. Over alt hvor man
snudde seg var fasader, plasser og trær opplyst i flommende farger, men i stedet for å være glorete og upassende
var det hele gjort med en smakfull tilbakeholdenhet. Det var lys og farger over alt hvor man snudde seg, men i
motsetning til kachapurien ble det aldri servert for mye. Midt i dette lysspillet møttes speiderne ved den syngende
fontenen, et svært system av sprutende vann timet til både moderne og klassisk musikk. Over det hele gikk det
også en bro, for de som ikke syntes at bading i havet og andre fontener hadde gjort dem våte nok fra før.

Så var det tilbake til leiren for speidere som fortsatt var litt for oppspilt til å akseptere at leggetid var heeelt ennå.
Likevel fikk lederne kastet dem inn i teltene sine, og etter en lang dag skulle det bare mangle at de sluknet som lys.
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