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2019  er  fjerde  år  jeg  rejser  til  Bali 
for at gøre en rundrejse.

Hvad er det, der trækker så me-
get  i mig,  for  at  besøge  en  lille  ø, 
der  lidt mindre end Sjælland. Der 
er flere årsager, for det første er det 
forholdsvis  overkommelig  økono-
misk at  leve på Bali, og med mere 
end  5.000  overnatningssteder,  er 
det  let at finde gode steder  til  for-
nuftige  priser.  Derudover  er  det 
balinesernes måde at leve på, deres 
kultur,  deres  fantastiske  natur  og 
ikke mindst man kan  føle  sig  tryk 
ved at færdes blandt balineserne.

I mine  3  foregående  år  på  Bali 
har jeg ikke følt mig truet på noget 
tidspunkt,  og  det  til  trods  for  jeg 
har  besøgt meget  afsidet  liggende 
områder.

Det skal  ikke være nogen hem-
melighed,  at  når  jeg  sætter  mig  i 
flyet i København og ved der venter 
næsten 7 timer til Doha, lidt vente-
tid i lufthavnen i Qatar. Herefter op 
igen og der venter yderligere ca. 11 
timer  for  at  nå  frem  til  Denpasar 
og Bali, kan tanken komme om det 
er besværet værd. Tiden går faktisk 
meget  hurtigt.  Flyene  er  ikke  nye, 
men pænt indretede med lidt film, 
lytte til noget musik eller bare sove. 

Det er straks noget andet på til-
bagevejen. Det  kan  ikke  gå  stærkt 

nok  med  at  nå  tilbage  til  Køben-
havn.

Tidligere har  jeg  taget  toget di-
rekte  fra  Viborg  til  Københavns 
Lufthavn.  En  tur  på  lidt  over  5  ti-
mer.  I  2019 blev  jeg kørt  til Karup 
og fløj med DAT til København. En 
tur på omkring 45 min. Udover jeg 
kommer  hurtigt  til  København  er 
turen meget billig,  som senior ko-
ster  turen kun 199 kr. DSB ønsker 
470 kr. for den samme tur. 

I  år  har  jeg  valgt  følgende  om-
råder på Bali, der skal besøges. Det 
starter i Uluwatu, hvor jeg vil besø-
ge templet på klippen og stranden. 
Herefter  bliver  jeg  fragtet  op  til 
Munduk,  fordi  det  kunne  være  et 
spændende  område  at  opleve.  Ef-
ter Munduk hedder det Kimtamani 
ved Lake Batur. Jeg har besøgt om-
rådet  som endagsturist i forbindel-
se med en rundtur. Efter Lake Batur 
går det videre mod nordkysten og 
Lulanden. Et sted jeg har kørt forbi 
flere gange. Jeg er bekendt med, at 
de  største aktiviteter  i det område 
er  snorkling  og  dykning.  Til  sidst 
afhentes  jeg  på Bluehill  Resort  og 
køres til Candi Dasa og Bali Palms 
Resort, hvor jeg har logeret 2 gange 
tidligere.

Candi Dasa kan selvfølgelig ikke 
overraske mig, måske lige, hvis en 

ny  restaurant  skulle  være  startet 
op.  Byen  Candi  Dasa  er  lige  den 
passende størrelse jeg kan lide. Fra 
den ene ende til den anden er der 
et  lige  stykke  gade  på  ca.  1000 m. 
Candi Dasa har en meget flot lagu-
ne i den nordlige ende af byen lige 
overfor byens tempel.

Efter  8  dage  her  i  Candi  Dasa, 
går  det  mod  lufthavnen  i  Denpa-
sar, en tur på 70 km og små 2 timers 
kørsel. I år letter jeg kl. 7 PM og vil 

Indledning

efter  planen  lande  i  København 
næste morgen  6.30  dansk  tid. Der 
vil være en mellemlanding  i Doha 
på ca. 1  timer.  I København er der 
4  timers  ventetid  inden  jeg  letter 
sidste gang mod Karup og vil være 
hjemme i Viborg ved 14-tiden.

På de efterfølgende sider vil jeg 
førsøge med mine ord og billeder, 
fortælle om mine oplevelser fra tu-
ren i 2019.

God fornøjelse! - Peer Holm

Efter lidt over 6 timer er vi klar til landing i Doha, Qatar.
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Doha er forladt, godt på vej mod Bali

Uluwatu Beach over mod en restaurant afsats.

Solopgang set ud af koøjet på flyet.
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Afrejse og ankomst
Onsdag den 13. og torsdag den 14. februar 2019

DAT-flyet der bragte mig fra Karup til København. Det var flyets sidste rejse.  Havde opbrugt alle sine 
flyvetimer og skulle tages ud af drift.

Afrejsedagen er kommet og det går 
for fjerde gang mod Indonesien og 
Bali.

Sidder  lige  nu  i  Midtjyllands 
Lufthavn i Karup og venter på om-
bord stigning i flyet til København. 
Dagen startede stille og roligt kl. 6 
med de sædvanlige rejsenerver, der 
altid dukker op hos mig.

Solen her i det midtjyske er net-
op  steget  op  over  trætoppene.  En 
flot danske forårsmorgen.

Flyet lettede til tiden og efter ca. 
45 min. flyvning lander vi i Køben-
havn. Flyet  - DX077 -  fra Karup til 
København var en lidt ældre dame. 
Der  er  stadig  noget  særligt  over 
flyvning  med  propel.  Det  larmer 
helt vildt. Det er svært at høre hvad 
man selv  tænker. Dette er den æl-
dre dames sidste tur. Hun tages ud 
af drift efter 20 år og 70.000 flyveti-
mer.

Efter  lidt  vandring  rundt  i  luft-
havnen - har altid haft svært at fin-
de  rundt  i  lufthavnen  -  finder  jeg 
ud  af,  der  kan  spadseres  mellem 
terminalerne 2 og 3. Er der et sted 
jeg kan fare vild er det netop i Kø-
benhavns  Lufthavn.  Godt  de  taler 
dansk og er villige til at hjælpe en 
gammel pensionist godt på vej.

Efter et par timers ventetid letter 
flyet fra København til Qatar og der 

venter 6-7 timer i luften. 
Menukortet  udleveres  efter  en 

times  flyvning.  Der  er  to  retter  at 
vælge  imellem,  kylling  og  okse-
kød.  Af  drikkevare  kan  vælges  alt 
fra vand over juice til øl og vin, og 
en lille èn til kaffen. Det er svært at 
klage over maden i Qatar Airways 
fly. Udmærket mad de serverer.

Doha blev nået efter et par cirk-
lem  rundt  over  Qatar  inden  der 
blev givet landingstilladelse. 

Efter landingen er det ud af fly-
et  og  det  lange  stykke  indtil  sik-
kerhedstjekket. Det  er noget  af  en 
vandring og det rene kaos ved sik-
kerhedstjekket. Selv om det  ligner 
rent  kaos  omkring  sikkerszonen, 
går  det  for  så  vidt  hurtigt med  at 
komme igennem. Jeg har for vane, 
at  tømme  alle  lommer  og  komme 
alt i rygsækken.

Der er et par timers ventetid in-
den,  det  er  op  i  flyet  til Denpasar 
og Bali. En tur på 10-11 timer og ca. 
8000 km.

Efter  landingen  på  Bali  er  det 
igen ud på en  lang  travetur  inden 
man kommer til paskontrollen. I år 
blev registreringsseddelen udleve-
ret i flyet, hvorpå der afkrydses det 
man ikke har med alligevel. Sidste 
år glemte jeg at udfylde sedlen og 
måtte gøre til i køen.

Balis  internationale  lufthavn  er 
utrolig  flot  indrettet.  Også  her  er 
der  dælme  langt  at  trave  før man 
når frem til paskontrollen og mod-
tager  sit  indrejsestempel  i  passet. 
Denne gang blev jeg bedt om at op-
lyse mit navn og hvornår  jeg  igen 
ville forlade Indonesien.

Det tog lidt tid at finde chauffø-
ren,  jeg  havde  bestilt  hjemmefra, 
fandt hinanden. Han gemte sig ved 
udgangen.

Efter  1,5  times  kørsel  landede 
jeg ved mit første hotel på dette års 
rejse til Bali.
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Netop ankommet til Sandat Mas Cottages. Solen er på vej væk. Det sidste stykke trappe ned til Uluwatu Beach. Der var mange trapper at passere.

Udsigten fra min terrasse ned over haven ved Sandat Mas Cottages. Uluwatu Beach over mod en restaurant afsats.
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Uluwatu
Fredag den 15. til 17. februar 2019

Sandat Mas Cottages
Jl. Pantai Suluban, Uluwatu
Pecatu, 80361 Uluwatu, Indonesien
Telefon: +62 857 3801 2777

Normalt er  jeg  ikke særlig kræsen 
med  mine  hotelværelser,  de  skal 
være  rene.  Standarden  kan  være 
forskellig fra egn til egn.

Men  Sandat  Mas  Cottages  får 
æren  af  at  levere det  ringeste  væ-
relse jeg nogensinde har logeret på. 
Selve  værelset  var  sådant  set  i  or-
den, men badeværelset ....

Der skal  lidt morgenmad til  in-
den jeg vil tage en vandretur ned til 
Uluwatu Beach, der er et rent mek-
ka  for  surfere.  En  flot  lille  strand 
med en masse klipper.

Turen ned til stranden er på ca. 
500 m, men de sidste 200 m foregår 
på trapper. Allerede her er jeg ved 
at opgive ævret. Jeg skal også gerne 
op igen. Ned kommer jeg. Halvvejs 
nede  kommer  jeg  forbi  en  abe-
koloni, der har indtaget et par trap-
petrin  og  lader  sig  ikke  lige  flytte 
frivilligt.

Jeg er kommet af sted uden vand 
og  gør  holdt  ved  en  af  de mange 
boder,  der  passeres  inden  stran-
den. En ældre dame sidder og gør 
noget  klar.  Jeg  spørger  nysgerrigt, 
hvad hun arbejder med. Det er en 

planter  der  skal  anvendes  i  mad-
lavningen. Jeg spørger om hun har 
noget imod jeg tager et billed. Hun 
svarer, hvis jeg køber noget må jeg 
godt tage et billed, mens hun arbej-
der. Det blev 2 flasker vand. det vi-
ste sig hun var 10 år yngre end mig.

En af de mange balinesere jeg mødte på turen.
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Reklamen på klippen ved Uluwatu Beach Midter trappen der var forbeholdt aberne, der var skide frække.

Stranden var meget fin med rigtig sand. Hen på aftenen er det ikke muligy at opholde sig på stranden, når højvandet ankommer.
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Efter en god time ved stranden, 
var det op af de 200 meter trappe-
trin igen. Forbi aberne, der var ble-
vet lidt mere dovne i varmen.

Aftenens menu var en lokal ba-
linesisk ret.

Lørdag den 16. februar
Legemet  har  ikke  aklamatiseret 
sig helt  endnu. Vågner  først  op kl. 
9 efter en urolig nat. Jeg har aldrig 
kunnet med airkondition der kører. 
Her på værelset var den sat til 23°, 
alligevel fryser jeg, når den kører.

Chaufføren  der  bragte  mig  fra 
lufthavnen  til  logiet,  fortalte  der 
kun  var  10 min.  gang  til  Uluwatu 
templet på klippen, det skal prøves 
i dag. 

Men først lidt morgenmad.
Tiden holdt  ikke. Det gik op og 

ned  i et væk og  først efter 30 min. 
landede  jeg  ved  indgangen  til 
templet.

For det  ikke skal være  løgn, var 
der  trapper  op  til  udsigtspunktet. 
Selve  templet  blev  set  fra  afstand. 
Om jeg kunne komme helt op, var 
ikke  interessant med  alle  de  trap-
per.  Godt  gennem  svedigt  lykke-
des mig at komme så langt op mod 
templet det var muligt. 

Inden jeg var nået frem til temp-
let,  stoppede  en  scoter  og  spurgte 

om jeg ønskede et lift på bagsædet. 
Det var et stort ønske for mig, der 
her  næsten  gik  i  opfyldelse.  Men 
jeg takkede nej, var næsten fremme 
ved  templet,  manglede  kun  små 
100 m. scoterkøreren der stoppede 
var en utrolig flot balinesisk pige.

Tilbage  til  templet.  Rippet  for 
15.000 RPI for at låne et saron. Det 
blev som sædvanligt et større slags-
mål for at binde det rundt om vom-
men. Iklædt dette tøjstykke gik der-
efter rundt i templet, der viste sig at 
være utroligt flot og med en udsigt 
ud over havet. Der var mere end 30° 
igen i dag.

Det er flyttedag i morgen.

Ligeledes fra Uluwatu Templet. Besøget var lidt af en skuffelse.

Uluwatu Templet. Jeg ved ikke om det var muligt at komme helt op på klippen.

Uluwatu Templet, anes på klippeudspringet.
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Der var givet udførselsret til 4 øl fra Viborg Bryghus. Terrassen og udsigten fra min stol ved Nadya Homestay i Munduk.

Bebyggelsen ned af klippen ved Nadya Homestay i Munduk. I den nordlige del af Denpasar er en meget stor rundkørsel.
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Munduk
Søndag den 17. til torsdag den 21. februar 2019

Nadya Homestay
Jalan Pura Puseh, Munduk, 
81161 Munduk, Indonesien
Telefon: +62 819 9993 0085

Det var aftalt, at  chaufføren skulle 
samle mig op ved Sandat Mas Cot-
tages  kl.  11. Det  var mit  ønske  for 
ikke  at  komme  for  tidligt  frem  til 
Munduk.

Om  aftenen  kom  indehaveren 
og spurgte om vi ikke kunne starte 
kl. 9 fremfor kl. 11. Jeg havde glemt, 
at vi skulle op og over bjergene og 
turen var berammet til 4 timer, hvil-
ket også holdt stik. Man skal huske 
på, chaufføren har ligeså lang hjem 
den anden vej.

Det  meste  af  vejen  havde  jeg 
kørt flere gange  før, men nyder at 
sidde  ved  siden  af  og  opleve  na-
turen og det leben der er i de små 
byer vi passerer.

Lidt  efter  lidt  ændres  landska-
bet. Bjergene kommer nærmere og 
nærmere  og  vejene  bliver  smalle-
re  og  smallere,  svingene  bevæger 
sig over i serpentinersving, hvor vi 
svinger 180° nogle gange.

Efter  lidt over 4  timer  lander vi 
i  Munduk  ved  Nadya  Homestay, 
hvor det viser sig at være beliggen-
de på bjergsiden med en fantastisk 
udsigt ned over dalen med de man-

ge  risterrasser  og  -marker  og  den 
bjergkæde vi havde passeret  tidli-
gere på dagen i baggrunden.

Efter  en  egen  valgt  aftensmad 
af lidt lokal oprindelse slappes der 
af på den fantastiske terrasse med 
udsigten.

Senere  på  aftenen  mens  solen 
forlader  os,  knapper  jeg  en  af  de 
medbragte håndbryggede øl fra Vi-
borg Bryghus op. Direktøren havde 
givet lov til udførsel af ”vort øl”. Et 
lokalt  fadølsglas  blev  anvendt  til 
bryghuset  ”Eftertanke”,  der  ikke 
havde  taget  skade af flyveturen  til 
Bali og blev nydt i fulde drag.

En udsigt i Munduk jeg aldrig blev træt af, at kigge på.

Munduk ligger på en bjergtop med dal til begge sider.

En træsnitters flotte arbejde.
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Ved ikke hvad det betyder, men står mange steder langs vejene. Dalen ved Munduk set på nord. Det var meget storslået, at kigge på. Svært at tage et billed af.

Balineserne er helt vilde med at spille futsal. Er landet for enden af en by, hvor der fantes flere ATM autumater-
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Mandag d. 18. februar
At vågne op her i 800 m o. h., træk-
ke gardinet  fra og se den  fantasti-
ske  udsigt  er  helt  forrygende.  Jeg 
har gennemkørt området omkring 
Munduk  flere  gange,  men  aldrig 
opholdt mig her i længere tid, der-
for glæder jeg mig til at vandre ture 
i denne flotte natur.

Efter  aftensmaden  aftalte  jeg 
med  ”madmo’ren”  her  på  stedet, 
at hun gerne måtte overraske mig 
med  lokal  balinesisk  morgenmad 
og aftensmad i den tid jeg logerede 
hos hende. 

Op  ad  formiddagen  begav  jeg 
mig  i  rent  trods ud på en vandre-
tur til nærmeste ATM-automat, der 
skulle være beliggende  i den nær-
meste by. Det var blevet mig fortalt 
der  ville  være  ca.  4  km  at  vandre, 
hvilket holdt stik.

I  stegende  hede  med  serpenti-
nersving  og  sveden  drivende  ned 
ad  arme,  ryg  og  ben  gik  det  ned-
ad bakke det meste af  vejen, hvil-
ket  fortalte mig  det  ville  omvendt 
den  anden  vej.  Jeg  elsker  naturen 
på  Bali  og  lidt  fotos  blev  taget  på 
vejen. Der gik  ikke  lang  tid  før de 
første  3 flasker vand blev  indkøbt. 
Efter  en  times  vandring  var  jeg  i 
udkanten af byen, hvis navn skulle 
være Banyuatis.

Jeg fandt den lokale bank Man-
dril og fik hævet et par millioner.

Verden  er  således  indrettet  på 
Bali, alt hvad der længere væk end 
25 m foretages på scoter fremfor at 
gå.

Med hjælp  fra en  sød pige  lyk-
kedes det mig i 3. hug at lokke mid-
ler ud af ATM-automaten. Startede 
med 2,0 mio, nej virkede ikke, her-
efter 1,5, men nej heller ikke. Her-
efter de sædvanlige 1,2 mio., så var 
den der.

På  dette  tidspunkt  virkede  be-
nene noget matte. Jeg stoppede op 
ved træsnitter og indenfor no time, 
var der straks èn med spørgsmålet, 
og  ja,  jeg ønskede et  lift  tilbage  til 
Munduk.

Vi aftalte en pris  til  25.000  IDR, 
ca.  12  kr.  for  transport  tilbage  til 
Munduk.  Inden  vi  nåede  så  langt 
skulle der olie på dyret og han hav-
de  ingen  penge,  hvorfor  der  var 
forudbetaling for transporten.

Jeg kom bagpå med mine 100 kg 
hvilket jeg orienterede ham om. No 
problemos! Men scoteren måtte ar-
bejde for sagen, men hjem kom jeg 
uden sved på panden.

Dagen sluttede herefter med en 
ægte balinesisk menu. Madmo’ren 
lavede dælme rigtig god mad. 

Imponerende så dygtige håndværkere balineserne er.

På vej ned af bakken til rismarkerne i Banyuatis.
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Vue udover dalen tæt ved mit homestay. Indkørselen til Nadya Homestay, der ligger 3-400 m nede af vejen.

Den lokale biks der indeholdt næsten alt - også en kold øl. Indgangen til et lokalt tempel i Munduk.
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Tirsdag d. 19. februar
Det  er  en uge  siden  jeg  forlod Vi-
borg for at rejse til Bali for 4. gang.

Den første uge har ikke budt på 
større overraskelser end  forventet. 
Måske lige det første overnatnings-
sted, der absolut ikke levede op til 
mine  forventninger.  Måske  bur-
de jeg havde forudset det. Med en 
overnatningspris  på  300.000  IDR 
pr.  nar  plejer  der  ikke  være noget 
at udsætte på et værelse. Jeg har al-
drig oplevet det indtil i år. Værelset 
virkede meget  brugt  og manglede 
vedligeholdelse. Badeværelset, hvis 
det kunne kaldes det, var uden si-
destykker  det  ringeste  jeg  nogen-
sinde har oplevet under mine 3 tid-
ligere besøg på Bali.  Badeværelset 
var utroligt beskidt. Tolettet lignede 
noget der ikke var blevet rengjort i 
mange år.

Når det er sagt, så var haveom-
rådet  og  personalet  ved  Sandat 
Mas Cottages i orden.

Tilbage  til  nutiden  og  Nadya 
Homestay.  Der  er  tre  værelser  til 
udlejning. Underetagen  bliver  der 
tre mere samt nederst indrettes bo-
lig for indehaveren af stedet.

Som  overnatningssted  kan  det 
varmt anbefales at tage Nadya Ho-
mestay 3-4 døgn. Det er ikke sikkert 
hele  menukortet  kan  opfyldes  på 

Nadya Homestay, men spørg efter 
lokal mad  og man  bliver  glædelig 
overrasket. Munduk har ikke spise-
steder  udover  gadekøkkener,  som 
ikke er det ringeste sted at spise.

I  øvrigt  vardrede  jeg  endnu  en 
gang ind for at hæve lidt flere mid-
ler og denne gang kunne jeg selv.

Dette besøg resulterede  i,  at de 
lokale havde set mig dagen før. Jeg 
måtte snakke med hel del af de lo-
kale,  som var nysgerrige nok  til at 
spørge,  hvor  jeg  kom  fra  og  hvor 
jeg skulle hen. Det er rigtig hygge-
lig på denne måde at møde andre 
mennesker på. 

Noget  tydede  på  der  ville  løbe 
en ceremoni af  stablen.  I hver en-
den af Munduk var placeret perso-
ner med fløjte i munden til at lede 
trafikken.

Også  i  dag  havde  jeg  lavet  en 
aftale med madmo’ren om aftens-
mad  af  lokal  karakter.  Denne  dag 
har jeg noteret ned hvad retten be-
stod af. Startede med en lokal sup-
pe efterfulgt af grillet kyllingebryst 
med tilbehør.  Jeg  tror menuen ko-
stede mig 35 kr. - helt vildt så meget 
der serveres for så lidt.

Onsdag d. 20. februar
Nu  har  jeg  kigget  ned  i  dalen  i  3 
dage. I dag vil  jeg trave derned og  Dagen før havde jeg mødt disse gutter uden kamera, så nu stillede de op til fotografering.
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En pyntet indgang til et hus på vej mod Banyuatis. Rismarkerne nedenfor byen Banyuatis.

Meget simpelt, men utroligt flot at møde på sin vej. At være oppe i højden og kigge ned i dalen.
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kigge lidt nærmere på området. Ef-
ter hvad naturguiden her på stedet 
har  fortalt,  skal  dalen  være meget 
smuk.

Ja,  og  det  gik  nedad  i  et  væk, 
hvilket  igen  mindede  mig  om,  at 
det ville være omvendt hjemad.

Vandreturen  bragte  mig  i  kon-
takt med en del lokale mennesker., 
der  igen  ønskede  at  vide  hvor  jeg 
stammede fra. Der var noget særligt 
ved at  fortælle  jeg er dansker. Det 
får i hvert fald smilet frem hos dem. 
Et af stederne hvor jeg måtte have 
et pit stop var i forbindelse med en 
lille biks. En  lille gut var  ikke helt 
tilfreds med jeg tog ophold på hans 
bænk. Et billed måtte jeg godt tage. 
Jeg fik købt noget vand og en kop 
lokal kaffe.

Vandreturen  stoppede  ved  en 
skole. Om de blot hyggede sig eller 
afholdt  fastelavn,  så  jeg  lade  være 
uvist, men en af eleverne ville foto-
graferes med sin maske og blev det. 

Hjem til homestay, hvor jeg som 
belønning  napper  en  lille  Bintang 
og  foretager  lidt  udstrækning  af 
benmusklerne.  Naturguiden  er  til 
stede og går i køkkenet og kommer 
tilbage med en lille skål. Det viser 
sig  indholdet  af  skålen er  lidt  olie 
tilsat  lidt  groft  salt.  Jeg  skal  gnide 
benmusklerne  med  skålens  ind-

hold og blive ved til ømheden har 
fortaget  sig. Hvad  jeg  ikke  troede, 
men stadset virkede sgu’.

Dette er sidste dag her  i Munduk. 
Oplevelsen  af  opholdet  har  været 
noget af en oplevelse. Det er første 
gang jeg har anvendt et homestay, 
men absolut ikke sidste gang.

Alene  det  jeg  kunne  få  mad-
mo’ren  til  at  overraske  mig  hver 
morgen  og  aften med  nogle  dejli-
ge lokale retter, kan ikke beskrives, 
men skal opleves.

Om der var fastelavn på denne skole skal ikke kunne siges, men han ville fotograferes.

Nede af bakken op mod Nadya Homestay, fik jeg en lille snak med denne familie.
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Første måltid i Kimtamani. Tiger rejer med satay.

Balinesisk lokal morgenmad hos Nadya Homestay. Drak the, kaffen var ikke af det bedste.

Udfordringerne kan være store, debbe opgang kom ikke i brug.
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Kintamani
Torsdag den 21. til tirsdag den 26. februar 2019

Lakeview Eco Lodge
Jalan Raya Penelokan 8, Kintamani, 
Bali 80652.

Det  er  blevet  flyttedag.  Slut  her  i 
Munduk og klar til Kintamani, vist 
nok med udsigt ned over Lake Ba-
tur, men det må dagen senere vise. 
I hvert fald har opholdet her i Mun-
duk været noget af en oplevelse, jeg 
gerne gentager igen.

Denne morgen er helt fantastisk 
med et blånende skær over bjergsi-
den på modsatte side af dalen. Sy-
net opleves til morgenmaden.

Efter et par timers kørsel her i bjer-
gene midt på Bali, kom chaufføren 
og  jeg  frem  til  Kintamani  ca.  1200 
m. o. h. og i kraftig regnvejr. Sluser-
ne var virkelig blevet åbnet denne 
dag.

Jeg  fik  hurtigt  anvist  mit  væ-
relse,  indlogeret,  med  sædvalige 
procedure.  Jeg  blev  opgraderet  til 
et  bedre  værelse,  årsagen  var  jeg 
havde valgt at være her i 6 nætter. 
Værelset  viste  sig  at  have  direkte 
udsigt over mod Mount Batur og og 
bedover  Lake  Batur.  Udsigten  fra 
restaurant er uoverstruffen smuk. I 
2016  i  forbindelse med en dagstur 
rundt i det østlige og midterste Bali 
besøgte jeg søen og vulkanen, hvis 

mindste krater fortsat er aktiv.
Transporten  fra  Munduk  til 

Kimtamani  syntes  jeg  var  lidt  i 
overkanten, 700.000 IDR, ca. 320 kr. 
Chaufføren  kom  virkelig  på  over-
arbejde.  Vi  var  ovre  tre  bjergpas 
- hvis jeg må anvende det udtryk - 
før vi svingede ind foran Lakeview 
Eco Lodge i Kimtamani.

Senere  fandt  jeg  ud  af  hvorfor 
hotellet  opgraderede  mit  værelse. 
Årsagen var, jeg havde valgt 5 over-
natninger  på  stedet  og  så  sikkert 
også fordi tidspunktet var i lav sæ-
sonen med meget få logerende.

Tilbage  til  afgangen  i  Munduk.  I 
forbindelse  med  morgenmaden 
den  sidste  dag,  afregnede  vi  for 
mine  fire  overnatninger.  Værelset 
var bestilt hjemmefra, men ikke be-
talt.  Prisen  for  de  fire  overnatnin-
ger kendte jeg - 1.800.000 IDR. Den 
samlede regning kom til at lyde på 
2.250.000  IDR.  Differencen  var  for 
mad  og  drikkevarer,  lidt  over  200 
kr. for dejlig lokalt mad.

Dagen  menu  her  til  aften  blev 
satay-pinde med kæmperejer og et 
glas iskold Hattens rødvin. Baline-
serne har ikke bedre viden om ser-
vering af vin.

Ved  siden af hotellet  lå  en mu-
sikcafè, der netop denne aften hav-

I forhold til Munduk er jeg her i Kimtamani flyttet 200 højere op i luften.

Der er ikke megen plads at give af, men om skal de med alt hvad det indebærer.



22 |  2019  •  Bali - en ferie i højden

Mount Batur titter lige over skylaget der dækker for Lake Batur. Ved indgangen til Lakeview lå musikcafèen Nonna’s. Hyggeligt sted at komme.

Billedet er taget kl. lidt i 9 om morgenen. Billedet er taget ved receptionen og nedover Lake Batur med vulkanen i baggrunden.
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de  levende  guitarmusik.  Hvorfor 
ikke  slutte  dagen  af  med  at  lytte 
med.

Fredag den 22. februar
Idet  gardinet  trækkes  fra  kl.  6  om 
morgnen  vises udsigten  som bille-
det øverst til højre viser. Solens strå-
ler hæver sig i horisonten. Skydynen 
ligger tykt ned over Lake Batur. 

Når  klokken  runder  9  morgen 
vises  det  nederste  billed  til  højre. 
Skydynen er  ophævet  og den  fan-
tastisk flotte sø vises i al sin pragt.

Hvad skal dagen bringe?
Jeg  vil  bevæge  mig  de  10  min. 

ned til søen, mon det passer. Det er 
nedad hele vejen. Det viser sig se-
nere, turen tager 50 min. Der er vir-
kelig mange sving ned ad bjergsi-
den. Søen ligger i ca. 900 m. o. h.

Ved 11-tiden starter nedstignin-
gen. Imidlertid er jeg ikke kommet 
udenfor  hotelområdet  før  jeg  på 
rampen tager den helt store tur. Jeg 
glider,  og  begge  stænger  hænger 
pludselig  højere  oppe  end  hove-
det og  jeg  lander på  røv og albue. 
Kamera, rygsæk og hvad der kan få 
en  tur  i  luften. Efter  lidt  tid er  jeg 
på højkant igen, og prøver at side-
steppe  ned  ad  rampen  og  denne 
gang sker der ikke noget uforudset. 
Udover  lidt hudafskrabning og en 

øm højre balle skete der ikke noget 
med kadravret. 

Da jeg senere fortalte om episo-
den i receptionen, blev rampen luk-
ket af og der skulle en større omvej 
til herefter for nå ned til søen.

Altså efter de 50 min. nåede jeg 
søen,  samtidig med det stod ned  i 
stænger i 1½ time, som jeg tilbragte 
under  et halvtag  sammen med en 
flaske vand. Efter regnen var stop-
pet vandrede jeg en lille tur i byen 
langs med søen, som jeg ikke ken-
der navnet på. En scoter stoppede 
op  og  spurgte  om  jeg  trængte  til 
et lift. Denne gang sagde jeg pænt 
ja tak og 10 min. efter var jeg oppe 
ved  hotellet  igen.  Prisen  bestemte 
jeg selv, men blev på 50.000 IDR.

Det  begyndte  at  dryppe  igen 
og  jeg  besluttede  at  tage  ophold 
på musikcafeen og indtage en chi-
li pizza  til  sen  frokost. Den bedste 
pizza,  jeg  har  fået  på  den  østlige 
halvkule.

Aftenens menu blev asiatisk og 
hed Red Curry, der blev nedsvælget 
med 2 glas Two  Islands Shiraz. En 
vin der  frembringes på den nord-
vestlige del af Bali på en wineyards 
ved navn Hattens. Dagen  sluttede 
på  min  terrasse  med  den  dejlige 
udsigt nedover Batur søen og en til 
lejligheden indkøbt Bintang.

Solopgang kl. 6 om morgenen.

Skyerne har sluppet Lake Batur og et flot syn møder en.
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Der var faktisk ret pænt indenfor i Lakeview. Især blomsterne gjorde indtryk. Balinesisk planteskole, set på vejen ned til Lake Batur.

Hotelafdelingen ved Lakeview, som var beklædt med lavasten. Jeg boede midt i de øverste ”huller”. En af de små både der blev anvendt ved fiskeriet. Til højre tomatplanter der står i vand til knæene.
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Lørdag den 23. februar
I  aftes  faldt  jeg  i  søvn  til  Rod 
Stewards  Time.  Meget  godt  efter 
den røv- og albuetur dagen starte-
de med. Det lader ikke til jeg har ta-
get skade, eftersom det kun blev til 
et enormt stort blåt mærke på den 
højre balle.

Dagen  her  starter  med  mor-
genmad,  som  her  på  stedet  er 
ta’-selv-breakfast  med  kolbekaffe, 
der kan få en halvsløv dansker til at 
vågne op.

Dagen  kan  jeg  altid  jeg  vende 
tilbage  til.  Lad  mig  istedet  berette 
lidt om hotellet. Hotellet hedder La-
keview og navnet lyver ikke. I hvert 
fald fra min terrasse er der et smukt 
view  over  mod  Mount  Batur  og 
nedover  bjergsiden  mod  Lake  Ba-
tur. Hele bygningen er beklædt med 
lavasten, fra vulkanen, der sidst var i 
udbrud i 1973. Dengang gik det ud-
over  den  nordlige  side  af  landska-
bet. På siden af vulkanen der vender 
mod  hotellet  kan  tydligt  ses,  hvor 
lavaen har bevæget sig i 1926.

Hotellet  kan  godt  virke  en  lille 
smule  brugt.  Der  er  småting  der 
godt måtte  udbedres  i  mine  øjne. 
Fx. hvorfor  skal  toiletbrædtet  altid 
sidde løst. De der gør rent hver dag 
kan ikke undgå at bemærke sædet 
er løst.

Hvad  skal  lørdagen  ellers  brin-
ge? Jeg vil tage på en lille vandring, 
ca.  200 m  hen  til  udsigtsbroen  og 
lidt ud af vejen, der bragte mig her-
til. Tidligere havde  jeg  lovet et par 
damer,  der  solgte T-shirts,  jeg  vil-
le  gerne  skille  dem  af med  et  par 
stykke. Det viste sig senere, de var 
alt for små til mig.

Jeg  endte  efter  lidt  opstigning 
ved  en  shop,  der  solgte  dåseøl. 
Fire Bintang skiftede ejer. Herefter 
hjem til hotellet igen.

Aftenens menu bestod af grillet 
fisk med nogle af deres grøntsager 
samt et par glas shiraz.

Søndag den 24. februar
Efter  gardinet  var  rykket  til  side 
og det flotte syn ramte mig i fjæset 
igen, var ned  for at  indtage dagen 
bedste måltid - breakfast.

Det  var  besluttet  allerede  i  går 
lørdag, jeg igen ville tage turen ned 
til søen og ud til templet i søen, der 
ligger 5-6 km fra hotellet. Så  langt 
blev det dog ikke.

Hjernen blev slået fra, da jeg be-
vægede mig  ned  ad  bjergskrånin-
gen endnu engang. Det var fortsat 
mine gamle vandresko jeg anvend-
te. Lidt udtrådte og nedslidte, men 
de sad godt på fødderne..

Efter en god ½ time, trængte jeg 

Som så mange andre byer på Bali, har Kimtamani også en Citygate.

Der kan være trængsel ved udsigtspladsen midt i billedet til højre bag scoterne.
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Dette skulle være bæredygtige beboelser. Pupolært balinesisk udflugtssted beliggende ned til Lake Batur.

Dette var et resort beliggende ned til Lake Batur og skulle være bæredygtig bebyggelse. Bjerget i baggrunden, mit resport ligger aller øverst. Der blev fisket helt vildt her.
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til et pit-stop, der viste sig at blive 
ved en skoforretning. Sveden drev 
ned af mig, da jeg trådte ind i for-
retningen. Først  troede  jeg det var 
damesko de  solgte, men blev hur-
tigt  klogere.  Efter  et  par  forsøg, 
bl.a.  ud  i  baglokalet,  lykkedes  det 
finde et par  sko, der passede mig. 
En  størrelse  44  kom  på  disken  og 
da jeg spurgte efter prisen, blev jeg 
noget overrasket. 400.000 IDR eller 
hvad der svarer til ca. 180 kr. Det var 
også i skobutikken jeg modtog før-
ste  hjælp. De  opdagede  jeg havde 
slået hul på albuen og den helt sto-
re forbinding startede. De snakke-
de også om at fremskaffe en læge, 
men der sagde jeg nej tak. Såret på 
albuen blev renset, og et plaster på-
sat. Hermed slut! Efter 50 min. ram-
te jeg enden af vejen og gik denne 
gang  til  venstre  for  at  besøge den 
globale by!

Jeg tror mere end 5 stoppede op 
for at tilbyde mig et lift bag på de-
res  scoter. Og alle fik efterhånden 
den samme forklaring. Når jeg hav-
de valgt at vandre, så var fordi  jeg 
trængte til at bevæge legemet, især 
den nederste del.

Fremme  ved  byen  ved  søen, 
mødte  jeg  et  par  fiskere,  der  vel-
villig  fremviste  mig  deres  fangst. 
Det  var  guldfisk,  der  smuttede  på 

krogen. Det var ikke bare snøre og 
krog der  blev fisket med. Nej,  der 
blev  også  anvendt  luftbøsse,  hvor 
pilespidsen var en fiskekrog. Meget 
spændende at kigge på.

På  udturen  snakkede  jeg  med 
en person der  var  ved  at  opbygge 
et Homestay. Tilbuddet kom her, til 
hjemturen ville han give mig et lift 
i sin bil. Godt halvvejs ved hotellet 
stoppede  jeg  op  ved  et  gadekøk-
ken og  smagte  lidt  af deres  lokale 
mad  sammen  med  en  skide  kold 
Bintang. Det er simpelt, men meget 
god mad de frembringer ved disse 
gadekøkkener. Lad det lige komme 
med, fra søen og op, går det bare op 
og op i et væk.

Da  jeg nåede  tilbage gik  jeg di-
rekte  på  Nonne’s  og  indtog  noget 
drikkelse. Var fuldstændig indtørret.

Det er  søndag, det  er pizzadag, 
og sådan blev det. Til dessert smut-
tede det en Mojito ned.

Mandag den 25. februar
I går søndag var det ved at gå ged 
datomæssig,  indtil  jeg  fandt  ud  af 
ugen  slutter  lørdag  og  næste  uge 
begynder søndag her på Bali.

 I dag er der afsat besøg på Unes-
co’s Global Museum, der ligger her 
i  Kimtamani  og  ikke  særligt  langt 
fra  hotellet  og  entreen  er  ”free”. 

Den lokale bank på Bali.

Midt i ingenting lå denne tøj- og skobutik. Jeg fik nye sko her, samt først hjælp til min albue her.
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Bygningen der huser Geopark Global Unesco Bali. Hele det nederste af bygningen viser med denne grundplan Geopark Global Unesco Bali.

Der var gratis adgang udstillingen Geopark Global Unesco Bali. Geopark Global Unesco Bali har en spændende udstilling om vulkanerne på Bali.
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Det blev et spændende besøg, hvor 
der  blev  fortalt  rigtigt  meget  om 
de to vulkaner - Batur og Agung - i 
store plancher og ved diverse lava-
sten  og  andet  godt  der  var  blevet 
smidt ud af jordens indre.

Internettet var gået i sort på ho-
tellet. Det var i hvert fald ikke mu-
ligt  at  komme  i  kontakt med  om-
verdenen, hvorfor jeg slæbte PC’en 
med over på Musikcafè Nonne’s og 
lånte deres Wire Free et par timer.

Et meget stort område Indonesien dækker.

En af de mange lavasten der har været en tur i luften inden landingen.

Udenfor bygningen der huser Geopark Global Unesco Bali.
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Efter8-9 år ville de gamle vandresko ikke mere og  måtte lide livet her i Kimtamani. Fra min terrasse nedover haven med poolen ved Bluehill. Fantastisk flot have.

Noget af haven ved Bluehill i Tulamden. En af de mange kroge i haven ved Bluehill. 
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Tulamden
Tirsdag den 26. februar til mandag 4. marts 2019

Blue Hill Tulamben
Jln. Raya Tulamben - Kubu, 
Tulamben Bali 80853

Kufferten  blev  pakket  endnu  en-
gang,  det  er  flyttedag. Turen  idag 
er på 1-1½ times kørsel, ca. 60 km. 
over bjergene og op til nordkysten 
ved Tulamden.

Næste gang jeg vil besøge Indo-
nesien vil jeg overveje om det er 5 
hoteller der  skal  anvendes. Måske 
skulle jeg nøjes med 3 og finde nog-
le mere turistet steder at besøge.

Inden jeg bliver for gammel igen, 
burde jeg overveje at leje en scoter, 
der  kan  fragte mig  rundt,  fremfor 
benene.  På  Lakeview  kostede  en 
scoter  for  en  hel  dag  100.000  IDR, 
ca.  45  kr. Den  omkostning  er  ikke 
uoverskuelig.

Jeg blev hentet kl. 11.30 som aftalt. 
Inden havde jeg besøgt Nonne’s for 
at låne deres netforbindelse.

Tulamden  og  Bluehill  Resort 
som  det  næste  overnatningssted 
hedder, ligger lidt uden for land lov 
og ret  - det ved  jeg  inden ankom-
sten.

Efter overtagelse af værelse, der 
viser sig at være placeret på 2 eta-
ge med en fantastisk udsigt ud over 
havet  og  med  vulkanen  Agung  i 

baghaven. Det flotteste syn ved før-
ste  blik  er  haven/parken  med  en 
lækker pool og en masse små kro-
ge, hvor der kan findes  skygge alt 
efter solens gang over himlen.

Køreturen  fra  Lake  Batur  og  til 
Tulanden gik stille og roligt. Chauf-
føren valgte  at  køre  en  lille  omvej 
for jeg ikke skulle komme for tidligt 
frem til resortet. Igen skulle vi over 
to bjergpas og den første lille time 
var bilen ikke over 3 gear. Den sid-
ste godt halve time foregik på den 
nordligste hovedvej, som løber hele 
øen rundt.

I  januar måned  havde  det  reg-
net en del her i bjergene og jeg fik 
set  hvad  regnen  gør  ved  landska-
bet.  Fra  vulkanerne  og  ud  til  ha-
vet er gravet en hel del kanaler af 
forskellig bredde. Et sted var vejen 
næsten væk over et stykke på 50 m. 
Chaufføren  fortalte  -  hvilket  også 
efterladenskaberne  viste  -  der  var 
kommet en flodbølge på over 2 m 
i højden og skyldet alt med sig. Det 
var  lidt uhyggeligt.  I 2018 hvor  jeg 
kørste  lidt  af  den  samme  vej  om-
kring  Bedugul,  var  vejen  mange 
steder halveret p.g.a. jordskred.

Onsdag den 27. februar
Vågnede  sent  her  til  morgen,  lidt 
over kl. 8. Lidt over kl. 9 ned for at 

Det nordøstlige af Bali er indtaget.

Stranden overfor Bluehill. 10 meter ude blev det rigtigt dybt.
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En meget stenet lagune med sine udflugtsbåde. 6 måneder gammel balinesisk dreng. Vi fik os en high five bagefter.

Vulkansk affald liggende ved havet. Nej, det er ikke en vej, men afvandingskanal oppe fra Agung. Der var gang i den her i januar 2019.
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indtage morgenmaden, der bestod 
af kaffe, omelet og  frisk  frugt,  lige 
min menu på disse steder af verde-
nen.

På med  vandreskoene,  pakke  ryg-
sækken med  vand,  kamera  og  fri-
ske  t-shirts  samt  penge. Turen  gik 
indtil Tulanden, en vandretur på ca. 
50. min. Hele byen lignede Skagen, 
lige  inden  alle  turisterne  indtog 
byen.  Byen  var  ikke  helt mennske 
tom.  Jeg  fik  flere  tilbud  på  snor-
kling og endda dykning,  indtil  jeg 
fortalte, jeg for gammel til den slags 
udskejelser. Et af  tilbudene gik på 
èn  times  gratis  undervisning.  Det 
var  i  hvert  fald  ikke muligt denne  
dag, at finde et spisested som holdt 
åbent. Januar, februar og marts må-
neder er lavsæson på Bali.

Motionsturen  i  dag  blev  på  ca. 
10 km  i  stegende hede. Tilbage på 
resortet  fortalte  de,  temperaturen 
havde været over 35° i dag.

Til  aften  bestod  menuen  af  en 
suppe til forret, efterfulgt af en gril-
let  fisk. Det  hele  skyldet  ned med 
en stor Bintang. Vin findes ikke her 
på stedet.

Værelset  jeg  er  blevet  tildelt  er 
meget  stort  og  for  en  gang  skyld 
godt  indrettet. Der er altid et eller 
andet  der  mangler,  den  sidste  fi-

nish. Her på stedet og mit værelse 
var det vandhanen ved vaskekum-
men  på  toilettet.  Hanen  sad  slet 
ikke fast i bordpladen.

Torsdag den 28. februar
Efter morgenmaden ved 9.30-tiden 
gik det op mod foden af vulkanen 
Agung.  Krateret  ligger  vel  12  km 
fra  resortet,  men  noget  af  vejen 
kom  jeg dog  i  stegende hede med 
svedende drivende ned af kroppen. 
Turen stoppede ved en skole, hvor 
jeg tog et lille hvil. Eleverne vente-
de på  transport  hjemad. Det  fore-
gik på scotere. Det blev til en masse 
hej - hej - hej.

Mens  jeg holdt hvil ved skolen, 
kom en bedstefar. Tre  elever  skul-
le  med  ham.  Jeg  kunne  ikke  lade 
være, så kameraet kom op, hvilket 
eleverne  opdagede. To  af  eleverne 
var ved at smutte af, bare fordi de 
skulle se om jeg fotograferede dem.

Hjem  til  resortet,  skifte  tøj  og 
så  ellers  en  slapper  inden  dagens 
menu.

Igen i dag har det været ek stremt 
varmt. Det kan ses på alle de vand-
flasker der har været i brug. 

Al respekt for balineserne, men 
de har en tendens til at lade brug-
te  ting,  som  tømte  cigaretpakker, 
plastikflasker, papir etc. falde ud af 

Vulkanen Agung i baggrunden hæver sig over en bebyggelse.

Bedstefar med 3 skolebørn. De var faldet af, da de opdagede jeg hev kameraet op.
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Solopgang over Bali havet, set fra altanen. Faktisk langs hele kysten på Bali, findes denne slags både.

Bygningen i baggrunden indeholder resortets værelser til udlejning. Forest ses nogen af haven/parken. En ophaler på nordkysten. Fungerer upåklageligt, hvis kræfterne er der.
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hånden og ud i naturen. Jeg har al-
tid hjemtaget mine mange anvend-
te  vandflasker  tilbage  til  overnat-
ningsstederne.

Fredag den 1. marts
Det var igen uhyggeligt varmt i går. 
Troede ikke jeg ville vågne op tidligt 
her til morgen, men naturen kræve-
de sin ret, så lidt i 6 smuttede bene-
ne ud af sengen og jeg nåede lige at 
opleve en fantastisk solopgang.

Hvad vil dagen bringe?
Overvejer  at  leje  en  scoter  og 

smutte  ind  mod  Amlapura  for  at 
bese templet. Et tempel jeg besøgte 
i 2016.

Dagens morgenmad består i dag 
af  kaffe,  friskpresset  orange  juice, 
omelet og frisk frugt.

Det  blev  til  en  lille  vandretur 
mod øst og sluttede ved en bro over 
en udtørret kanal. En af de kanaler 
der  havde  været  fyldt  op  i  januar 
med vand.

Ved vendepunktet - broen - lå et 
lille gadekøkken, hvor jeg var over-
bevidst om en Bintang - kold - ville 
blive  serveret.  Nej,  de  havde  ikke 
noget stærkere end Fanta.

Resten af dagen var  ren afslap-
ning på terrassen og i restauranten, 
hvor  jeg  faldt  i  snak med noget af 
personalet.

Den Storm P agtige maskine midt i billedet kan fremstille beton elementer til byggeri. 

Muren bagud byggearbejderne på billedet fremstilles i betonmaskinen på øverste billed.

Kilometer sten på Bali. Øverst 103 km til DPS, 
der står for Denpasar. Nederst til venstre, 25 km 
til AMP, der står for Amlapura og til højre er der 
5 km til Kubu.
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Billed fra lagunen med lavarester. Det hvide der anes på stranden er døde opskyldede koreller.

En fisker på nordkysten, der prøver lykken. Se ham springe rundt på klipperne var fantastisk.

Et indpakket klippestykke. Kan ikke huske hvorfor de gør det. Sikkert mod demoner.

En noget forrevet kyst, men der var flot at opholde sig her.
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Lørdag den 2. marts
I  dag  tager  jeg  et  trip  mod  vest, 
måske  op mod Agungs  fod  fra  en 
lidt anden vinkel. Det er en smule 
overskyet  og  knap  så  varmt  som  i 
går fredag.

Efter  morgenmaden  drog  jeg 
mod  vest,  et  par  hundrede  meter 
og svingede ind i baglandet. Set på 
afstand  virker  landskabet  meget 
flat, men det snyder indtil man står 
midt i herligheden.

Inden  jeg  svingede et  smut  ind 
i baglandet  slog  jeg et  slag ned  til 
havet,  hvor  der  ad  en  lidt  ustabil 
trappe var adgang til en lille lagu-
ne. Strand er så meget sagt. Den var 
fyldt med lavaaffald og døde korel-
ler, men der var smukt dernede ved 
templet, som det viste sig at være.

En lokal balineser prøve om der 
var fangst i havet. En lille snak med 
ham viste han havde  lidt fisk med 
hjem.

Endelig  vandrede  jeg  ind  mod 
Tulamden  for  finde  et  par  t-shirt, 
men det viste  sig de alt  for  små.  I 
stedet  indtog  jeg  en  frokost på  en 
lille cafè.

Efter et par afstikkere ned til ha-
vet, var jeg retur på resortet efter et 
par timer.  Varmen var vendt tilba-
ge, hvorfor det gik i et meget adsta-
digt tempo hjemad.

Et par dage tidligere besøgte jeg et gadekøkken. Gutten her kedede sig bravt.

Spurgte og fik lov til at tage billedet. Kvinderne fremstillede små æsker af palmeblade. 

Søndag den 3. marts
Hvis jeg skal beskrive stedet her på 
nordkysten af det nordøstlige Bali, 
er  det  snorkel  og  dykkerområde. 
Stedet jeg er logerende, ligger midt 
mellem Tulamden og Kubu. Udover 
gadekøkkener  er  her  ikke  andre 
spisesteder  indenfor  gå  afstand. 
Nærmeste  ATM  ligger  i Tulanden 
3-4 km fra Bluehille Resort.

Jeg har besøgt mange strande og 
på dem alle har der flydt med af-
fald i form af plastik, opskyldet fra 
havet. På stranden i Tulamden blev 
jeg  overrasket.  Der  var  intet  der 
lå og flød. Til gengæld var der op-
stillet flere affaldsbeholdere, en  til 
plastisk og en til anden affald. Det 
må siges at være et fremskridt i den 
rigtige retning.

Efter morgenmaden denne søndag 
travede jeg de par hundrede meter 
mod vest og svingede ind i landet. 
Her vandrede jeg ind i baglandet 2 
timer, hvor det gik svagt opad hele 
vejen.

Efter  et  stykke  tid  stødte  jeg 
på  de  første  lokale  der  sad,  viste 
det  sig,  og  pildede  jordnødder  af 
stænklerne.  De  kunne  ikke  et  ord 
engelsk  og  jeg  ikke  balinesisk, 
hvorom  alting  er  kommunikerede 
vi fint sammen.
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Udsigten udover bugten set mod nordøst en god km inde i baglandet.

Der var stadig mindst 4-5 km helt op til foden af Agung. 

Store lavasten smidt ud af Agung set overalt her i baglandet ved foden af vulkanen.

Afstand malet på en lavasten i vejsiden.
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Efter en god times vandring lan-
dede jeg ved en biks, der viste sig at 
sælge øl. Spurgte om hun havde en 
kold øl jeg måtte købe. Nej, det var 
ikke øl hun manglede, men de var 
alle meget varme. Så ingen kold øl 
at gå hjem på.

Hele  baglandet  bærer  præg 
af,  at  der  står  en  vulkan  8-10  km 
væk. Det er nogle enorme lavasten 
Agung har  smidt op  i  luften på et 
tidspunkt under et udbrud.

Nu  har  jeg  besøgt  området. 
Vandret  rundt og  set hvad  jeg har 
interesse  i  at  se.  Så  må  det  være 
godt for denne gang.

Det viste sig jeg havde vandret i 
over 35° i skyggen og en luftfugtig-
hed på  langt over 90%.  Ikke noget 
at sige til alt tøjet var drivende vådt 
af sved, da jeg igen landede på re-
sortet.

I  morgen  mandag  er  det  at-
ter  flyttedag. Turen  går  nu  til  Bali 
Palms Resort i Candi Dasa.

Mandag dem 4. marts
Jeg  er  hermed  nået  til  den  sidste 
uge af dette års Bali-ferie.

For fjerde år i træk har jeg besøgt 
den fantastisk dejlige ø Bali i lavsæ-
sonen, der løber fra januar til april. 
Bali er blevet mit Malorca. Trods af-
standen, ca. 20 timer i fly, tager jeg 

helt sikkert herover igen i 2020.
For  10  siden  da  jeg  planlagde 

mine  5  uger  til  Cook  Islands  og 
New Zealand, har jeg anvendt sam-
me fremgangsmåde og selv udvalgt 
og bestilt mine hoteller hjemmefra 
via nettet og for det meste ikke ble-
vet skuffet, når jeg er kommet frem 
til overnatningen.

Forskellen på de  steder  jeg  i  år 
har  overnattet  mod  tidligere  år, 
er  at der  ikke har været  andre  re-
stauranter  indenfor  en  passende 
afstand  udover  gadekøkkener,  der 
absolut godt kan anbefales.

Der  er  afgang  kl.  11.  Det  tager 
måske  en  time  at  komme  til Can-
di Dasa herfra Tulamden. Chauffø-
ren og  jeg snakkede om at gøre et 
ophold  i  Amlapura  for  at  se Tirta 
Gangga  templet, men opgav da vi 
opdagede, der var parkerings van-
skeligheder på stedet.

Døde opsamlede koreller fra stranden.

Der afpilles jordnødder. De hed noget andet på balinesisk.
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Budskabet er nået til Bali, og de gør en stor indsats for at undgå plastik i naturen. Den ser giftig ud, men lad jer ikke nare, driksen var virkelig god.
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Candi Dasa
Mandag den 4. marts til mandag den 11. 2019

Tilbage i Candi Dasa og Bali Palms Resort. Dejligt sted at bo.

Husker ikke hans navn, men han laver nogle dejlige drinks.

Bali Palms Resort
Jl. Candi Dasa, Nyuh Tebel, 
Manggis, Bali, 80581 Indonesien
Tlf. (62) 36342191

Mandag den 4. marts
Det  var  så  afsked  med Tulamden 
og Bluehill Resort med den dejlige 
have og goddag  til Candi Dasa og 
Bali Palms Resort igen.

Køreturen  varede  lidt  over  en 
time og ved 12.30 tiden landede vi 
ved Bali Palms, hvilket er noget før 
indtjekning kan foregå. Men i løbet 
af ”no time” var jeg indlogeret på et 
dejligt  værelse  med  stor  terrasse, 
bar og egen pool.

Kufferten var ikke pakket ud in-
den jeg stavrede ind til Candi Dasa 
for at sige pænt goddag til de man-
ge bekendte jeg efterhånden havde 
mødt her.

Første  stop  var  Ari,  hvor  en 
australier  ved  navn  Gerry  har  sit 
logi. Han var gået fra at drikke øl og 
over til gin. Herefter gik turen vide-
re til You & Me og den sædvanlige 
begyndelse  på  opholdet  i  Candi 
Dasa - en Mojito.

Herefter kan jeg godt sige Can-
di  Dasa  var  indtaget  igen.  I  løbet 
af ugen var det ikke meget jeg op-
holdt  mig  på You  &  Me  sammen 
med deres meget gode musikanter. 

Megen af tiden denne uge blev an-
vendt ved Bali Palms i år.

Tirsdag den 5. marts
Omkring  middag  skulle  jeg  lige 
over  og  kigge  til  rismarkerne,  der 
ligger  få  100  m  til  venstre  for  re-
sortet. På hjørnet hvor vejen går ud 
mod  Tenganan,  var  restauranten 
ombygget  og  jeg  foretog  et  besøg 
for at se på menukortet. Det blev til 
en  lille  frokost.  For  et  beløb på  70 
kr. fik jeg en dejlig menu med fisk 
og  en  stor  Bintang.  Restauranten 
ligger hævet over grunden med en 
flot udsigt ned- og udover  rismar-
kerne.

Det var tid til at finde noget vand 
og et par øl til senere brug. 

Som jeg nok har noteret tidlige-
re er Bali Palms Resort aussie-om-
råde. Australiernes svar på en dan-
skers  Malorca.  Australien  ligger 
kun knap 2 timers flyvning fra Bali.

Hen  på  eftermiddagen  skulle 
baren også besøges. Yoyo har vag-
ten og vi fik hils på hinanden. 

Jeg  har  efterhånden  lært,  man 
må  godt  omgå  sanheden  en  lille 
smule. Det  er  lavsæson  og mange 
af  de  der  har  bil,  har  intet  at  lave 
i  denne periode.  Så  der  er mange 
special tilbud på alt, især solbriller 
og transport. Det er her sandheden 
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Udsigten udover rismarkerne set fra Warung BintAng restauranten.

Når solen bliver for meget herovre, kan risbonden søge ly ved disse halvtage i rismarken.

Grillet fisk på Warung BintAng restauranten, pris 138.000 IDR incl. 2 øl.

Det er ikke tilladt at ”Bring Your Qwn” i baren ved Bali Palms.
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kommer på  sin prøve, med at  for-
tælle jeg allerede har en chauffør til 
at transportere mig rundt, og det er 
heller ikke helt løgn.

Dagen  menu  blev  indtaget  på 
Dining Room.

Onsdag den 6. marts
Faktisk  en  behagelig  morgen  at 
vågne op til. Let overskyet og  ikke 
så  varmt  som de  forrige dage.  Fra 
havet er en let til kraftig brise, der 
dog  ophører  hen på  formiddagen. 
Istedet begynder det at regne, men 
det er kun 1-2 timer, så er det slut.

Det klarede op og endte med at 
blive en dejlig varm dag igen. Van-
drede  den  lille  km  ud  til  Luwak 
plantagen  og  modtog  endnu  en 
gang  en  rundvisning  der.  I  min 
verden et fantastisk sted at vandre 
rundt  i.  Udover  fritgående  høns 
til  at  rode  op  i  jordbunden,  bliver 
luwak lukket ud om natten. De spi-
ser kun de modne røde bær, resten 
lader  de  være.  Plantagen  indehol-
der  et masse  forskellige  buske  og 
planter. Der blev indkøbt lidt kryd-
derier igen.

På  hjemvejen  besøgte  jeg  igen 
Warung BintAng restauranten med 
udsigten udover rismarkerne for at 
slukke  tørsten.  En  restaurant  der 
ligger små 200 m fra Bali Palms og 

Mit logi den sidste uge på Bali i 2019. Egen pool i baggrunden til højre.

Måske den bedste udsigt under mine tre ophold ved Bali Palms Resort.

er efter forholdene på Bali en pænt 
indrettet restaurant, hvor de frem-
bringer noget lækket mad. Menuen 
bestod af grillet fiskefilet med for-
skellig grønt og en dejlig limedres-
sing.

Torsdag den 7. marts
En dag  jeg  absolut  ikke har  været 
forberedt  på.  Det  er  ”Silent  Day” 
på  Bali.  Fra  6  morgen  til  6  næste 
morgen går Bali forstændig i koma. 
I  løbet  af dagen er  alt droslet ned 
her på  resortet. Der serveres mor-
genmad og en let frokost og aftens-
maden skal indtages før kl. 18, hvor 
alt  personale  forlader  resortet  for 
at afholde denne dag sammen med 
familien.

Nærmere  om  dagen  kan  jeg 
fortælle  at  internettet,  lufthavnen, 
al  transport, TV,  intet kører  i dette 
døgn. Hidtil har jeg undgået at op-
holde mig på Bali i forbindelse med 
dette døgn, men i år smuttede da-
gen desværre for mig.

Dagen  før blev køleskabet  fyldt 
op  med  diverse  produkter  i  form 
af vin, øl og vand. Der blev indkøbt 
chips og dip.

Jeg  anvendte  dagen  sammen 
med  PC’en  og  fik  renskrevet  min 
dagbog. Opbygget en dagbog i In-
Design.
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I en af Luwak plantagerne er det muligt at smage 6+6 forskellige the og kaffe produkter.

På vej ud mod receptionen. Dejligt byggeri der møder øjnene på turen.

Billed taget hen mod baren. Området her forbeholdt de der har købt Time-Share lejlighed.

Luwak plantagen nær Candi Dasa havde fået nyt logo siden sidste år.
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Vejret den 7. marts mod syd.

Vejret den 7. marts mod nord.

Fredag den 8. marts
Det er morgenen efter ”Silent Day” 
og  det  ser  ud  til  personalet  har 
overlevet  nattens  strabadser  og  er 
fit for fight igen.

På min rejseskrivemaskine - den 
gamle bærbare PC  - har  jeg 4  sæ-
soner af Badehotellet. De blev godt 
nok set i går.

Vejret  er  blevet  godt  igen.  Der 
er ikke udsigt til de sædvanlige 1-2 
timers regn midt på dagen. Derfor 
har besluttet mig til min sædvanli-
ge vandretur ud til Tenganan, som 
den ikke hedder.

Som tidligere vandrer jeg en god 
kilometer mod  syd og  svinger  ind 
ad bagvejen mod Tenganan. Denne 
rute går over bjergene og utrolig  er 
flot.

Efter  et  par  timers  svedig  van-
dring  nåede  jeg  ud  til  Tenganan 
Daud. Inden jeg nåede så langt var 
jeg  gået  en  lille  kilometer  forkert. 
Dette blev hurtigt rettet af nogle lo-
kale jeg traf på ruten.

Den  mere  end  1000  år  gamle 
by bebos af 75 familier, hvilket  jeg 
godt  vidste.  Ved  ankomsten  kan 
man  frivillig  donere  et  beløb,  og  i 
dette tilfælde gav jeg 25.000 IDR, og 
fik den forbindelse tildelt en guide, 
som viste mig rundt i byen. 

Efter  en  god  halv  time  lander 

vi hans bopæl, hvor  jeg  får  fortalt, 
at hans familie har beboet stedet i 
mere end 500 år. Der forefindes fi-
gurer af personer hans far og bed-
stefar har  skåret.  Familien her be-
står af 2 voksne og 4 børn samt en 
30 dage gammel hundehvalp.

Indtil nu havde jeg ikke købt no-
get der kunne hjemtages. Det ske-
te her. Jeg købte historien om byen 
fortalt i billeder.

I forbindelse med udturen mød-
te  jeg  en  person,  der  var  helt  vild 
med at få mig til at besøge den lo-
kale  Luwak  plantage.  Plantagen 
var  en  honningplantage,  hvor  der 
frem avles  almindelig  honning  og 
sort  honning.  Den  sidste  smagte 
jeg og smagen var meget markant i 
smagen. Det var prisen også, så det 
blev ved det. Vi aftalte at jeg besøg-
te dem til næste år og købte noget 
honning med hjem til den tid.

Dagen  sluttede  på  You  &  Me 
med en balinesisk dessert i form af 
kaffechokoladekage  med  is  og  en 
Martini Special drink.

Herefter var det så god nat!

Lørdag den 9. marts 
Dagen startede i strålende solskin, 
som vedblev hele dagen.

Efter  morgenmaden  gik  den 
daglige  motionstur  mod  nord  og 
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Gerry til højre og en af hans bekendte til venstre, husker ikke navnet. Vi fik lidt Bintang sammen.

Min guide i Tenganan. Fantastisk dejlige mennesker at møde.

Jeg måtte skrive mit navn 3 gange før han kunne genskabe det på papyrus.

Min ynglingsdessert på You & Me.
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ud til udsigtsklippen ud mod de tre 
små klippeøer, en tur der godt kan 
trække tænder ud. Et meget kupe-
ret terræn at vandre i.

Fra  udsigtsklippen  er  der  en 
utrolig  flot  udsigt  indover  Candi 
Dasa,  men  også  mod  nord  langs 
kysten.  Efter  et  ophold  ved  stran-
den for at  få vejret  igen, vandrede 
jeg  tilbage  til  Candi  Dasa  og  næ-
sten  som  vanligt  blev  jeg  stoppet 
af mange mennesker der ønske at 
høre hvor  jeg kom  fra og hvor  jeg 
var på vej hen. Egentligt er det me-
get hyggeligt og jeg kan ikke blive 
træt af at møde mennesker på den-
ne måde.

Vel tilbage på rette spor og inde 
i byen igen, blev det første stop på 
Vincents. Havde egentlig besluttet 
mig for at dagen skulle være alko-
holfri.  Det  holdt  også  lige  til Vin-
cents, hvor jeg bad om en stor fad-
bamse til at skylle sveden af ryggen.

Herefter var bunden lagt. I ræk-
kefølge  fulgte Yoy  &  Me,  Ari  Ho-
mestay og Bali Palms bar, hvor da-
gen var nået til Happy Hour.

Nu  blev  det  svært.  Den  første 
drink valgte jeg selv. Herefter insi-
sterede jeg på, at personalet i baren 
skulle  overraske  mig  med  resten. 
De prøvede alle deres krumspring 
for  at  slippe  for opgaven, men  jeg 

Få 100 meter før jeg landede i Tenganan denne byport.

Trapperne op til honningplantagen, der er en del af byen Tenganan.

holdt  ved min  beslutning,  der  var 
op  til  dem  at  overraske  mig  med 
deres valg af drinks. Det er ikke no-
get australierne udsætter persona-
let for. De lærte i hvert fald at dan-
skere godt kan overraskes positivt.

Ellers  husker  jeg  ikke meget  af 
resten denne dag og heller ikke om 
jeg fik noget at spise. 

Jeg  tror  aftenen gik op  i hat  og 
briller.

Søndag den 10. marts
Ja, det er dagen før afrejsen og jeg 
gider ikke rigtigt meget mere efter 
næsten 4 uger her ovre, 4 uger der 
har været dejlige på mange måder.

For fjerde gang skal jeg købe en 
større og mere rummelig rygsæk til 
hjemturen. Det har jeg prøvet hver 
år  og  kender  stedet,  hvor  de  har 
rygsække i mange afskygninger.

Ja,  det  er  søndag  og  jeg  jokker 
stille ind mod byen for at finde en 
ATM automat. Det viser sig alle er 
nede og virker ikke. Tilbage til Bali 
Palms, hvor der er en automat der 
aldrig svigter.

Dagen startede allerede ved 3-ti-
den om morgenen ved jeg vågnede 
af min brandert og det var slut med 
at sove mere.

Det  var  egentligt  meningen  at 
pakningen  skulle  været  foretaget 
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Indover Candi Dasa set fra udsigtsklippen.

Midt på hovedgaden i Candi Dasa. Den lille pige ikke så meget som blinkede under seancen.

På en af strandene, hvor der var rigtigt sand. Udflugtsbåden var det primære til billedet.

Den gode australier Gerry med ny forsyning til hans drinks.
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om  søndagen,  men  af  hensyn  til 
helbredet  skete  pakningen  først 
mandag  morgen,  og  lad  det  blive 
derved. 

Mandag den 11. marts
Afrejsedagen  er  nået,  der  skal 
stemples ud inden kl. 12 - tror jeg. 
Hjemturen  mod  Danmark  starter 
ved 3-tiden PM.

Der er tre timer til afgang. Tre ti-
mer der skal  slås  ihjel på den ene 
eller  anden måde. Normalt  indta-
ger jeg ikke alkohol, når jeg skal ud 
at flyve. 

Som  i  2018  vandrede  jeg  indtil 
Rama  Shinta,  det  første  sted  jeg 
boede i 2016, hvor jeg besøgte Bali 
første  gang.  Det  lille  hotel  har  et 
helt fantastik køkken, som jeg ville 
bidrage med et besøg igen, som jeg 
gjorde  i  2018  inden  jeg  forsvandt 
fra Candi dasa.

Menuen bestod af Balis svar på 
en  wienersnitzel  og  den  er  bare 
god.  Værtsparret  på  Rama  Shinta 
er  tyskere og nogle dejlig behage-
lige mennesker, der desværre ikke 
var  til  stede denne  gang.  Ligesom 
tidligere havde Rama Shinta stadig 
- køb to glas vin og få et gratis. Selv-
følgelig hoppede jeg på den igen til 
stor glæde for servitricen.

På hjemvejen smuttede jeg forbi 

You & Me for at sige farvel. Jeg hav-
de ikke besøgt stedet så meget den-
ne gang som tidligere år, hvilket jeg 
også fortalte dem. Jeg vender tilba-
ge til næste år.

Klokken  15  (3)  var  det  afgang 
mod lufthavnen. Der stadig ca. 2 ti-
mers kørsel  før afgangshallen nås. 
Det giver 2 timer til at komme igen-
nem  sikkerhedstjekket  og  få  købt 
den  vanlige  Busmills  whiskey.  Jeg 
må havde en liter med hjem - legalt.

Vi kommer i luften fra Bali kl. 19 
(7)  til  tiden og der venter knap 11 
timer i luften inden Doha viser sig.

Inden  jeg  nåede  så  langt,  be-
mærkede en kvindelig tolder at jeg 
havde haft en lang ferie, hvilket fik 
mig til at sige, at jeg elskede at være 
i hendes dejlige land. Hun - tolde-
ren - takkede mig for besøget.

Tirsdag den 12. marts
Flyet kom i luften til tiden fra Den-
pasar og de 5 kvarter  jeg havde til 
at skifte fly  i Doha var  indsnævret 
til en lille time. Vi måtte tage et par 
runder i luften inden der blev givet 
tilladelse til landing i Doha.

Herefter  manglede  kun  de  ca. 
6-7 timers flyvning inden vi lande-
de i København.

Tilbage til afrejsen fra Bali Palms 
Resort.  Som  altid  når  jeg  forlader 

Ari Homestay med Gerrys Galleri på væg og loft.

Menukortet på Ari Homestay. De bedste burgere jeg nogensinde har smagt.
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Balinesisk kaffechokoladekage med is, min ynglingsdessert.

Solen er ved gå ned bag bjergene syd for Bali Palms Resort, den sidste aften iøvrigt i år.

Jævnligt var der levende musik på Bali Palms Resort. Denne aften med akustisk guitar.

For få år siden sås dette syn ikke i bybilledet. Usædvanlig smuk og dejlig pige.
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stedet,  har  jeg  et  glas,  hvor  der 
ligger en seddel  i med tak for god 
service  og hvad  jeg har  at mindre 
sedler tilbage.

I Doha har  jeg  lettet  fra mange 
gange og næsten altid fra Gate C21. 
Denne gang skete det fra A9 der lå 
i en overkommelig afstand, at van-
dre ud til.

De  danske  toldere  der  modtog 
os  i  lufthavnen  bød  os  pænt  vel-
kommen hjem igen.

Dejligt at være hjemme igen. Nu 
manglede  kun  den  sidste  tur  fra 
København til Karup, som jeg hav-
de bestilt på Bali. Vi  landede i Kø-
benhavn omkring kl.  6 morgen og 
det  første fly  til Karup var kl. 8.30, 
men  jeg  turde  ikke  binde  an med 
at nå dette fly. I stedet valgte jeg et 

med  afgang  kl.  11.30,  hvilket  gavn 
mig en masse tid til at finde ud af 
lufthavnen i København.

Det viste sig at SAS håndterede 
bagage  for DAT og  jeg  blot  skulle 
droppe  min  bagage  og  finde  den 
rigtige  gate,  der  lå  fandens  langt 
væk, aller yderst.

Fra  Karup  skulle  jeg  videre  til 
Viborg. Jeg ringede til Midttrafik og 
bad om en  teletaxa  til Viborg. Pri-
sen  til  banegården  i Viborg  var  42 
kr. Herfra en taxa hjem til Mogens-
parken til 75 kr. Oveni skal det med 
at jeg som senior kan flyve one-way 
til København fra Karup for 199 kr. 
Hvorfor  så  sidde  5  timer  i  et DSB 
tog  for  at  komme  til  lufthavnen  i 
København. 

I udkanten af Denpasar mod nord, denne kæmpestore rundkørsel med figuren i midten.

Hele vejen i luften inden landingen i Doha, fik dette syn i 40.000 fods højde.
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Wienerschnitzel på balinesisk facon.

Meget tidlig morgen. Personen havde fundet et fiskenet, han prøvede at udrede.

Inde fra restauranten ved Rama Shinta Hotel, hvor jeg altid tager den sidste frokost på Bali.
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