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Afrejsen

Tirsdag den 17. januar 2017
Dantaxi afhentede mig som aftalt 
lidt i 6 og morgenen og kørte mig 
straks til rutebilstationen, hvor 
det var utroligt koldt, men det var 
herfra ferieudflugten til Bali star-
ter med bus mod Billund kl. 6.15 
og videre med fly til først London, 
Doha og med endelig landing i 
Denpensar på Bali ca. 30 timer se-
nere og herefter ca. 2 timer i taxi 
op til hotellet lidt udenfor Candi-
dasa.

Det blev en meget flot bustur fra 
især Silkeborg forbi Bryrup, Nørre 
Snede, Brande og efter ikke flere 
stop at lande ved Billund Lufthavn.
Brande var spændende for mig 
at komme igennem, idet jeg har 
boet i byen knap 5 år. Bussen gjor-
de stop ved den gamle banegård. 
Da vi forlod Brande foregik forbi 
“mit” gavlmaleri som Malinovski 
arbejdede på da jeg blev ansat på 
Brande Avis Bogtrykkeri og selve 
trykkeriet var der fortsat intakt 
kunne jeg se.

Nå, men det var Billund jeg kom 
fra. Flyturen til London varede lige 

omkring en time og foregik stille 
og roligt. Det er ikke det store at 
foretage sig på den korte rejse. 
Efter landingen i Heartsrow havde 
jeg 2 timer til at komme fra T5 til 
T4. Jamen, det var min største be-
kymring, selv om det var 3. gang 
jeg landede i Heatsrow og de 2 
andre gange have nosset så geval-

dig i det. Ingen problemer denne 
gang. Der var fin skiltning over-
alt, men noget af en travetur fra vi 
blev smidt af flyet til jeg fandt den 
interne bus fra T5 til T4.
Tidern var så god, at jeg kunne til-
lade mig at drikke en pint Pale Ale 
på en pub.



Ferieudflugt til Bali i 2017 • 5

Onsdag den 18. januar 2017
Efter at være indcheket til Doha, 
var det en Airbus 380-800 der skul-
le klare turen på det næste  styk-
ke.
Qatar og Doha blev nået. Denne 
lufthavn kendte jeg fra sidste år 
og der var også 3 timer inden skul-
le i luften med os. 
3 timer i Doha er mere end rigelig 
for mig denne gang. 
Vi kom i luften igen. Nu er det  
Boing 777-300 ER, mener jeg den 
hed, der klarede turen til Denpa-
sar og Bali. Udover at sove de før-
ste 4 timer henover Indien, var det 
et flot syn fra 12000 m.o.h. at se 
Thailand, Malysia og et skydækket 
Singapore, før i fløj henover Java 
og landede i Danpasar på klokke-
slettet - 17.40.
Efter et bureaukrati der af årsagr 
jeg ikke ved noget om, kom jeg 
dog igennem told, paskontrol og 
sikkerhedsområde indenfor en 
time. 
Så var næste projekt, at finde 
transport til Candidasa. Det blev 
aftalt, for 600.000 IDR var der en 
som fragtede mig til hotellet. Jeg 
må lige indskyde, det gik over 

stok og sten. Chaufføren kørte 
over for rødt 3 gange, overhale-
de så de med nervøse trækninger 
bagtil nok skulle skyldes på ryg-
gen efterfølgende.
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Ankomsten

Torsdag den 19. januar 2017
Efter landingen aftenen før kl 
17.40 vil jeg have vekslet til den lo-
kale mønt (IDR) inden jeg begiver 
mig de ca. 2 timer i bil mod Bali 
Palms Resort og Candidasa.
Træt efter rejsen ankommer vi ved 
21-tiden til resortet og efter lidt 
bureaukrati i receptionen får jeg 
anvist værelset.
Der skal skiftes tøj og herefter ned 
i restauranten og have lidt mad.
Det var mere eller mindre ankom-
sten og vi er hermed nået til tors-
dag, den første rigtige hele dag. 
Jeg havde fået kontakt med Anita 
onsdag aften via Skype, fortalt jeg 
var kommet vel frem, hvorefter 
jeg var gået køjs ved 23.00-tiden 
og sov til kl. 10,30. Nåede med 
velvillig hjælp fra personalet lidt 
morgenmad.
Den første blev også brugt til at 
besøge Candidasa. En lille smut-
tur og intet havde forandret sig.

Efter sidste år her i Candi Dasa, 
hvor jeg boede i 16 dage på Rama 
Shinta Hotel, var jeg godt orien-
teret om forholdene og hvad jeg 
ville blive udsat for fra den sværm 

af sælgere, der med deres speciel 
price to all incl. transport og bril-
ler, hatte etc.
Jeg slap nådigt forbi dem alle  og 
anvendte mit gamle trick også fra 
sidste år med, at jeg allerede hav-
de en kører med bil eller jeg alle-
rede havde hat og briller på hotel-
let.
Da det var første dag her i år be-
søgte jeg rent nostalgisk Rama 
Shinta, mit gamle hotel fra sidste 
år og blev mødt med et stort smil.
På hjemturen til resortet slog jeg 
et slag ind omkring Legong, et 
dejligt spisested, for at nyde en 

Bintang og en lille snak. 
Endelig sidste sted You & Me, hvil-
ket ikke ville holde, for at se om 
min drinkmaker var der fra sidste 
år. Han kom senere.
I det sidste sving før jeg landede 
på mit resort, det var ikke menin-
gen, men en australier bød mig 
indenfor. 
Det var Ari Homestay som der 
stod var et Back Packer Hotel, 
men meget hyggeligt og billigt at 
nyde en Bintang der sammen med 
et par ”importerede australiere”. 
Ned til restauranten og finde en 
menu på deres udmærkede kort.
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Fredag den 20. januar 2017
Kadavret har nu vendet sig til for-
holdene. De gange jeg har rejst 
langt har jeg aldrig følte noget 
ubehag de første par dage, men er 
kommet hurtigt ind rytmen. Det 
er trods alt 7 timers forskel på Bali 
og Danmark.

Her på Bali er det ret faktisk mørkt 
fra 7 aften til 7 morgen. Fuglene 
har en tendens til at starte en halv 
time før solen bryder frem.
Ren tradition op 9.00, kikker gerne 
lige BBC News Asia om der noget 
spændende ellers må jeg sige TV 
har ikke min store interesse her.
Morgenmaden indtages mellem 
9 og 10 og er ret godt. Normalt få 
jeg en omelet ”mixet”, hvilket vil 
siuge, to æg røres sammen og der 
blandes forskelligt grønt i. Sma-
ger dælme godt. Hertil deres egen 
kaffe fra Bali, som er noget helt 
andet end det vi drikker i Danmar.

Herefter stod regnen ned i store 
stænger, men ophørte kort før 
middag. Det må man finde sig i på 
denne årstid, det er deres regntid.
Efter regnens ophør foretog jeg 

en lille udflugt sydover for at se 
hvad der gemte sig på den side af 
hotellet. Her var ris og majs mar-
ker. En ældre balineser gik i en af 
markerne og gjorde den klar til 
plantning. jeg fik oplyst, at de kan 
høste 3 gange om året.

Ved 18.30-19-tiden forlader solen 
fra himlen og bevæger sig ned 
bag bjergene mod syd. Det er et 
fantastisk flot skue, at solen fra re-
sortet forsvinder.
Dette solnedgangsskue opleves 
fra baren til en Teqila Sunrice in-
den dagens menu, der denne dag 
står på grillet fisk a la Indonesia. 
Fisk det forstår de sig på og kan de 
lave og - uh det smagte godt.
Dagens afslutning foregår i baren 
over en enkel øl sammen med 
nogle fantastisk dejlige australie-
re.

De første dage
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Lørdag den 21. januar 2017
Efter overstået morgenmad, fort-
satte dagen nede ved poolen 
sammen med en bog og dunkevis 
af vand. Tiden må stået stille for 
mig. Pludseligt kan jeg mærke der 
mangler solcrem.
Et kik kort efter i spejlet beviste 
sagens sammenhæng, næsen hav-
de godt nok fået lidt mere end var 
godt for den.

Det blev aften og da det var lør-
dag ville jeg ind på You & Me for 
at høre levende musik med Mary 
og hendes nye band.
Jeg var knap kommet indenfor 
øren før de første genkendte mig 
fra sidste år. Min gode  drinkma-
ger fra sidste år dukkede op.
Udover musik var jeg kommet 
for at indtage aftenens menu, der 
kom til at bestå af sataypinde med 
grillet kylling, lidt grønt og deres 
fantastiske ris. Til denne herlige 
ret faldt valget på en enkelt øl.
Desserten havde jeg fået, idet jeg 
valgte en Mojito at starte på.
Det er nok det billigste sted at 
vælge sine drinks. Priser fra 54.000 
IDR - rundregnet 25 danske kro-

ner.

Kl. 20 startede Mary og band op. 
Hun og hendes nye musikere var 
ikke blevet ringere siden sidste år, 
tværtimod. Repertoiret var meget 
det samme, men hvad betyder 
det, der var en fed stemning.
En gæst i anden sammenhæng 
australsk musiker, gav et par blues 
numre, hvilket han gjorde godt.
Efter en god time tager bandets 
sig en pause og denne pause duk-
ker den australske sanger op igen. 
men denne gang for at synger 
en fødselsdagssang, det viser sig 
Mary har fødselsdag i dag.
Der blev båret fødselsdagskage 
ind og alle de tilstedeværense 
skulle have et stykke kage.
En rigtig hyggelig lørdagaften ud-
over alle grænser.



Ferieudflugt til Bali i 2017 • 11



Ferieudflugt til Bali i 2017 • 12

Ikke nok med det, jeg skulle fand-
me også se alle hans kalendre fra 
de sidste 5 år. Han ville vise mig 
hvor mange danskere han havde 
vist rundt i rismarkerne og Ten-
ganan.
Det tog en rum tid.
Herfra var der så kun 1 km til Ten-
gaman, men jeg har allerede være 
igang næsten 2 timer.
Jeg nåede endelig Tenganan. Det 
fortælles, at skulle være Balis æld-
ste by, i hvert fald en af dem. Og 
den skulle være meget rig.
Et hav en personer stoppede op 
for at tilbyde et lift bag på deres 
scooter. Det er deres måde at tje-
ne lidt ekstra på.
Jeg gik lidt rundt i Tenganans 
smalle gader og endte på et tids-
punkt op ved bjerget. Her midt i 
en palmeplantage lå det ene bur 
efter det andet med burhøns.
På hjemturen til resortet må det 
have været tid for indkørsel af 
æg til pakkerierne, hvilke der var 
mange af.
Deres scoortere må jeg sige er 
nemme at indrette til alverdens 
varetransport. En var indrettet til 
at transportere 100 bakker æg.

Søndag den 22. januar 2017
Kom sent til morgen. Hurtigt bad 
men der er ingen vand i hanen. 
Ikke nok til at blive mere våd end 
jeg er i forvejen.
Tordenvejret er startet i horison-
ten, det blæser op, der er optræk 
til en omgang markant regnvejr.
Det er en fed brise, der kommer 
ind fra øst. Direkte ind i resoret 
fra havet. Personalet fryser, der 
står kun 26 grader på pinden.
Efter morgenmaden og for ikke 
at regne inde på resortet, begav 
jeg mig ud i fædrelanet. Sidste år 
kunne jeg ikke finde vejen til Ten-
ganan. Nu ligger den lige udenfor 
døren, lidt til venstre.
Det er 3 km, så jeg begiver mig på 
vej. Efter 500 m møder jeg en  kaf-
feplantage og bliver budt inden-
for, men vælger at takke nej, og 
siger jeg vil komme senere.
Næste stop er for at købe en fla-
ske vand. Den flaske vand jeg fik 
var tilsat smag og smagte forfær-
delig.
Næste stop var noget for sig. Trap-
pen op til butikken var trinnene 
30 cm høje. Her fik jeg udskiftet 
min flaske vand med rigtigt vand.

Tenganan
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Midt i Tenganan mens jeg traske-
de rundt, kom en lille gut, hans 
søskende og mor. Gutten ønske-
de vil skulle lave en High Five, så 
det gjorde vi.
Det var også dagen, hvor jeg mød-
te og snakkede med Balis udgave 
af Bonderøven, så godt som det 
nu var muligt.
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Mandag den 23. januar 2017
En efter forholdene slap-af-dag..
Min plan for i dag var et besøg i 
kaffeplantagen, men den plan 
blev hurtigt skudt ned. Varmen 
var ekstrem fra morgenstunden. 
Selv balineserne mente, nu var 
det for varmt.
I stedet bevægede jeg mig ind 
til Candidasa i et meget moderat 
tempo og fandt et sted de solgte 
flydende vaskepulver. Hjem igen 
for at vaske de utallige T-shirt jeg 
havde indkøbt.
Ved poolen taltes der om 34 gra-
der i skyggen. det må ende med et 
stort tordenskrald.
Alligevel bevægede jeg igen ind til 
byen og endte i den anden ende 
og sad pludselig på Vincents med 
en kæmpe fadøl foran mig. Vin-
cents er opkaldt efter van Gogh. 
Vincents har en meget flot gård-
have.
Tilbage til hotellet.
Om aftenen ned til baren for at 
høre levende musik. Vi var ikke 
mange, men han gjorde det godt 
på sin guitar.
Faktisk tidlig i seng.
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kaffe frembringes.
Jeg fik også forevist hvordan pro-
dukterne blev færdigbehandlet. 
Alt forgik pr. håndkraft også når 
bønnerne skulle kværnes, hvilket 
foregik i en udhulet stæstub.
Vi nåede efterhånden frem til ste-
det, hvor smagsprøver blev ud-
skænket. Jeg blev præsenteret for 
10 smagsprøver og skulle starte et 
bestemt sted.
Ikke alt smagte lige godt, men 
sjovt at prøve. Efter rundvisningen 
landede vi ved deres udsalgssted, 
men jeg meddelte at det må blive 
senere jeg ville komme forbi.
Jeg tror, årets ”livets vand aften” 
er på plads efter plantage besøget.
Hele seancen i plantagen koste-
de intet, hvorfor jeg gav pigen Rp 
20.000, hvilket hun var lamslået 
over.
En forglemmelse, bønnerne ristes 
i en gammel wokgryde.
Det blev en god dag, hvor det hele 
foregik indenfor en rundkreds af 
1000 m.

Tirsdag den 24. januar 2017
Allerede lidt over 9 op for at spise 
morgenmad.
Efter en time tilbage på værel-
set for at skifte tøj, klare opgave 
på PC’en. så var freden ovre. Det 
var den helt store rengøringsdag, 
hvorfor jeg blev forvist til terras-
sen af rengøringspersonalet. 
Ved 11-tiden førte jeg mandagens 
plan ud i livet og gik de 4-500 m ud 
til kaffeplantagen. 
På det korte stykke vej, var der 4 
som spurgte om jeg ville have et 
lift bagpå deres scooter.
Vel ude ved plantagen stod en sød 
dejlig balinesisk pige og tog imod 
mig. Spurgte om jeg ville se plan-
tagen. Jeg fik en rundvisning og 
fortalt hvad buske og træer vi gik 
forbi.
Hun stoppede op ved et bur og 
der i krogen lå Luwak og sov med 
åbne øjne.
Luwak er årsag til den specielle 
kaffe der hedder Luwak. Luwak 
spiser de modne kaffebær og 
restproduktet der kommer ud i 
den anden ende, bliver indsam-
let, skyllet og vasket i varmt vand, 
hvorefter den specielle Luwak 

Besøg hos Luwak
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Onsdag den 25. januar 2017
Jeg er ved at løbe tør for t-shirts, 
igen.
I det sædvanlige moderate tempo 
begav jeg ind mod Candidasa og 
min foretrukne tøjbutik fra sidste 
år. Her får jeg 10% på alt køb.
Hvorfor ikke, når jeg alligevel var 
tæt på, besøge Vincents og indta-
ge en af deres store fadøl.

Når hjemturen alligevel faldt forbi 
Yoy & Me, vejret var dertil .... én 
Mojito og én Singapore Sling.

Vel hjemme på hotellet, klare lidt 
tøjvask. Ned i baren og snakke lidt 
med YoYo og australierne, altid 
venlige og dejlige mennesker.

Det blev aften og næste store op-
gave var, mad på hotellet eller fin-
de et sted i byen. 

Det blev byen.

Menuen skulle være let, hvilket 
blev til en Mexicana Pizza og 2 
glas australsk rødvin.



Ferieudflugt til Bali i 2017 • 21



Ferieudflugt til Bali i 2017 • 22

Torsdag den 26. januar 2017
Denne morgen startede varmt og 
det blev ekstremt varmt op af for-
middagen. Luften var trykkende, 
sveden drev af mig, der måtte vel 
komme et tordenskrald.
Tordenknaldet blev ude i horison-
ten som en svag buldren.
For at røre mine ben lidt begav 
jeg mod syd i forhold til hotellet 
og lander ud for en lille café. Her 
indtager jeg en plads udenfor og 
bestiller en kold Bintang.
Den lille balinesiske pige der pas-
sede caféen var uden hæmninger. 
Hun ville vide alt og mit bedste 
engelsk på en hård prøve.
Et standard spørgsmål er, hvor 

kommer du fra? Herefter spørgs-
målet, hvor bor du på Bali?
Mine standardsvar var på plads.
De ønsker ligeledes at vide, hvad 
man syner om deres ø.
Det er egentligt meget hyggeligt.

26. januar og også Australia Day, 
hvilket kan mærkes her på hotel-
let. Der var blot det lille ”men”, 
hotellet har ingen australske øl!
Ved 19-tiden traskede jeg ind til 
byen for at finde et sted at spise. 
Mit hotel frembringer egentlig 
god mad, men det nu sjovere at 
finde et nyt spisested.
Tilbage ved 22-tiden og lander i 
baren til en godnat øl.
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Fredag den 27. januar 2017
På en af mine daglige traveture 
gennem byen, snakkede jeg med 
en chauffør. Egentligt havde jeg 
snakket med ham flere gange på 
min vej mod byen. 
Jeg besluttede mig til, at han skul-
le være min chauffør på en ud-
flugt op på nordøen. Turen var 
ikke særlig lang set km mæssigt, 
men det tog meget langt tid at nå 
frem til destinationerne, specielt 
det første sted.
Jeg fandt ham ikke på sin faste 
plads denne dag, jeg ville kigge 
efter ham igen næste dag.

Normalt kan jeg ikke spise midt 
på dagen, men da jeg faldt ind på 
Ari Homestay - sidste stop før mit 
hotel, gjorde jeg alligevel en und-
tagelse. Bestilte en burger, der 
var frembragt til musikken af en 
australsk sangers melodi.
Prisen, Rp 60.000 burde have af-
holdt mig fra at bestille burgeren. 
Det var en kæmpe dobbel burger 
med hele svineriet.
Burgeren blev fortæret sammen 
med et par små Bintang øl.
Vel hjemme foran ved min dør, 

konstaterer jeg, at min dør ikke 
kan låses op. Låsen låser straks 
igen. Hen til receptionen og kla-
ge min nød. Receptionen lover at 
sende en servicemand for at kigge 
på sagen.
Det tog nok for lang tid for hr. 
Holm, jeg tager det gamle danske 
våben i brug, giver låsen et venligt 
slag, hvorefter låsen virker - igen.
Servicemanden dukker op kort 
efter og fatter intet, indtil jeg for-
tæller om mit arbejde med låsen.
Vel inde på værelset på hovedet i 
seng.
Jeg skulle lige se om der var gode 
nyheder på BBC News, den kan vi 
nemlig tage her.
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Lørdag den. 28. januar 2017
Efter morgenmad travede jeg ind 
til min klude forretning for at ind-
købe flere t-shirt.

Ingen fadøl på Vincents, deres 
anlæg var brudt sammen. I stedet 
landede jeg på Legong og indtog 
min formiddags øl hos dem.

Hjem til hotellet for at skifte tøj.
Ved 20-tiden hen på You & Me for 
at spise og senere høre Mary og 
hendes nye band.

Natten sluttede ved 1-tiden - tror 
jeg - vandrede hjem sammen med 
personalet.

Lørdagaften på You & Me
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Søndag den 29. januar 2017
Lørdag havde jeg mødt og truf-
fet aftale med en chauffør, at han  
skulle køre mig rundt lidt nord for 
Candidasa.
Vi aftalte turen til at vare max. 3-4 
timer. Jeg havde ingen anelse om 
hvordan vejret ville arter sig den-
ne søndag.
Aftalen med chaufføren var, han 
skulle samle mig op ved 9.30-tiden 
ved hotellet. 

Hen over natten havde jeg imid-
lertid ændret på dagens program. 
Fremfor et besøg i byen Amlapura 
fot at se kongeslottet, ville jeg hel-
ler se fire andre områder.

Chaufføren var ikke helt med 
på ideen. Hans tilbud på 300.000 
idr ville ikke holde, sagde han. 
Han var nød til at hæve prisen til 
500.000 idr. Det accepterede jeg 
på stedet. Vi talte om 90 kr.

Udflugt til Nordøen
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Vi startede med at køre direkte op 
til templet Pura Lempuyang. Fra 
mit sidste besøg på Bali, havde jeg 
glemt hvordan vejene var oppe i 
det område vi skulle besøge. Ikke 
fordi der var særligt langt, men 
jeg havde glemt vi skulle ud for at 
køre i de balinesiske hårnålesving.

Vi kom ud på en køretur over alle 
grænser. De sidste par km foregik 
i 1. gear, så stejl var vejen op til 

templet eller rettere templerne. 
Vi kom op, jeg blev udstyret med 
det obligatoriske stykke klæde 
om benene og ellers sendt af sted. 
Inden afgangen skulle ruten foto-
graferes. Kortet kunne ikke udle-
veres, de havde kun det samme.
Det var ikke timer siden morgen-
maden var fortærret. Lige ovenpå 
morgenmad har jeg det ikke godt 
med trapper og trapper var der 
godt nok en del af på dette sted.
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Området ved Pura Lempuyang be-
står af syv templer og en tur rundt 
til dem alle ville tage 3-4 timer, 
hvorfor jeg nøjes med 3 temp-
ler. hvilket også var rigelig med 
alle de trapper. Templet lå på en 
bjergside, hvor der var en utrolig 
flot udsigt op mod Mount Agung. 
Jeg fik travet lidt rundt der oppe 
og kigget på templerne. Efter en 
times tid vendte jeg tilbage til bi-
len. Kort efter gik det ned igen, vi 

skulle desværre vej ned som vi var 
kørt op ad.
Denne gang nedad og i 1. gear.

På vej op kom vi forbi risterrasser-
ne. Vi aftalte at stoppe på nedkør-
selen. 
Derfor gjorde vi et kort ophold 
ved risterrasserne. Siden jeg var 
her første gang og så dissse rister-
rasser, synes jeg stadig det er et 
fantastisk og imponerende stykke 



Ferieudflugt til Bali i 2017 • 32

arbejde, der ligger bag at danne 
disse risterrasser og samtidig ved-
ligeholde disse.
Risterrasserne her ligger på et flat 
stykke land og ikke som nord for 
Ubud på bjergsiden.

Vi kort efter til vandpaladset Tir-
ga Gangga. Her var der ingen krav 
om ekstra stof om benene. Til 
gengæld havde jeg næsten områ-
det for mig selv for mig selv. Det 
var næsten ingen turistbusser 
kommet endnu.
Tirga Gangga er et fantastisk om-
råde med mange bassiner og  i et 
af bassinerne var der trædesten, 
hvor man bevæger sig rundt 
blandt ekstrem store karper. 
Kameraet blev flittigt anvendt på 

dette sted. Et sted der skal ople-
ves live.

Mit sidste sted i dagens program 
for denne dag er Ujung Water Pa-
lace. Ujung ligger helt ud til Bali 
Strædet, ca. 10 km nord for Candi-
dasa.
Ujung vandt ved første blik. Fan-
tastisk flot tempel indrammet af 
vandbassiner flotte grønne områ-
der med et utal af spændende og 
flotte buske i alle afskygninger.

For at jeg kunne få det store over-
blik måtte der igen forceres et 
utal af trappetrin, utroligt mange. 
Udsigten fra toppen var herefter 
også fantastisk ned over vandbas-
siner og tempel. Udsigten udover 
Bali Strædet. Utroligt flot syn.
Ligesom vi var færdig med dagen 
program, åbnede himlens sluser 
sig og der kom bare regn i store 
stænger.
En rigtig hyggelig dag sammen 
med en dygtig chauffør, jeg des-
værre ikke gjorde brug mere.
Efter sidste års megen kørsel var 
det i år apostlenes hestes tur til at 
levere spændende oplevelser.
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Mandag den 30. januar 2017
Det var Idas 5 års fødselsdag og 
jeg lovede at ringe op på Skype kl. 
15 Bali-tid. kl. 8 i Danmark
Det var ikke den bedste net for-
bindelse denne dag.

Det blev en meget stille dag i Re-
sortet. Hen under aften bevæger 
jeg mig ind til byen for at finde et 
nyt sted at spise.

Overvejelserne går på en af de 
nærmeste at foretage en sightse-
eing ned til Denpasar.
Der er nogle templer det ville 
være sjovt at besøge.

En tur til Denpasar med den trafik 
der er på kystvejen vil alene be-
tyde 2 timer hver vej. Mindst en 
time ved hvert tempel, det vil bli-
ver en heldagstur.
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Tirsdag den 31. januar 2017
Dagen startede faktisk dejligt 
med  en lun vind fra havet, men 
hen under middag åbnede him-
lens sluser sig og det væltede ned 
med torden og kraftige vindstød.
Igen hen under aften stilnede reg-
nen af og det blev en flot aften. 

jeg havde besluttet mig til at slen-
tre ind til byen og spise Fish and 
Chips på You & Me.

Uden at vide det, viste det sig, at 
der var levende musik fra kl 8. Det 
er nogle lokale der egentlig spille-
de godt.
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Onsdag den 1. februar 2017
Det blev en meget stille dag med 
lidt afveksling i form af et smut 
ned i baren. 

Det regnede konstant det meste 
af dagen frem til kl 5 om eftermid-
dagen. Ind imellem med meget 
kraftige byger og vindstød, der fik 
palmerne til ligne Neuengamme 

fanger. De bar i hvert fald præg af  
det havde været en stærk omgang 
for dem. 

Efter ophøret af regn og blæst, 
en smuttur ind til Candidasa for 
at indtage et par fyraften Bintang. 
Herefter hjem til poolen for indta-
ge lidt mad.
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Torsdag den 2. februar 2017
Dejligt vejr at vågne op til. Efter 
indtagelse af lidt morgenmad gik 
turen ind til Candidasa og et smut 
op på bjerget. Det viste sig, jeg 
havde udset mig den forkerte sti. 
Tilbage igen.

Forbi Lagunen og en smut ud mod 
næsset. På tilbageturen opdager 
jeg, at mit transportfirma ligger 
lige for snuden af mig. Hvorefter 

jeg tager kontakt og fortæller om 
mit ønske i Denpasar. Som han 
udtaler, det er en heldagstur og 
koster 600.000 idr. Fint, det vil jeg 
gerne betale.

Vi aftaler jeg kontakter mindst en 
dag før udflugten.

Det er torsdag og der er jazz på 
Vincents. Et slag forbi Vincents for 
at bestille bord til om aftenen.

Jazz på Vincents
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Hjem for at skifte klude og tilbage 
til Vincents ved 19-tiden. Menuen 
kom til at bestå af grillet salmon 
og desserten bestod af chokolade 
horn med fyld.

Efter et par timer begav jeg mig 
hjemad til hotellet. På et tidspunkt 
stopper jeg for at kigge på en fut-
sal kamp.

Inden jeg nåede frem til Vincents 
denne aften, faldt jeg i snak med 
nogle ”indfødte” australiere over 
en Bintang.
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Fredag den 3. februar 2017
Som en del af dagens indslag mor-
gener her ved kysten, starter da-
gen overskyet. Det tegner til der 
er huller i skylaget mod syd.

Efter morgenmaden tegnede til at 
vejret bliver ret godt, hvorfor jeg 
besluttede at besøge Luwak igen. 

Ideen var at indkøbe enkelte ma-
terialer, der kan anvendes bjedske 
eller i hvert fald var anvendelige 
til snapseaftenen senere på året.

Efter en lille ”snak” med Luwak, 
der absolut ikke var interesseret i 
nogen form for kontakt, gik turen 
tilbage mod hotellet.

På vejen fik jeg købt en frugt der 
kan anvendes til drinks, så må den 
også være egnet til en snaps. Og 
så købte jeg de første bananer - 8 
stk. 

Vel hjemme på hotellet igen blev 
bananerne spist straks. Jeg tror 
ikke jeg har smagt rigtige bananer 
siden mit besøg i januar 2010 på 
Rarotonga i Cook Islands.

Fredags pizza
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Dagen nærmede sig efterhånden  
solnedgang og aften og den utra-
ditionelle aftensmad skulle indta-
ges et eller andet sted og helst i 
nærheden af hotellet denne aften.

Dagens menu stod på Pizza Itali-
ca med en balinesisk bønnesalat, 
hertil en halv liter rødvin.
Spisestedet var naboen til mit ho-
tel mindre end 50 meter væk.

Det blev et fantastisk sted at ind-
tage aftenens mad med en meget 
flot solnedgang og en behagelig 
aften temperatur. 

Tjeneren mente det var for koldt, 
kun 21 grader kl. 9 aften.
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Lørdag den 4. februar 2017
En fantastisk start på dage. Flot 
vejr fra kl. 8 med en svag brise ind 
fra Bali Strædet. Små dønninger 
og rigtigt dejligt varmt.

Efter morgenmad og lidt Face-
book-arbejde, tages rygsækken 
på nakken med de obligatoriske 2 
dunke vand.

Jeg havde besluttet at tage ud til 
Tenganan for at se det, jeg ikke or-
kede sidste gang. Da jeg landede 
derude, viste det jeg manglede 
100 meter. Denne gang skulle det 
gå ad bagdøren, som jeg kaldte 
det.

Inden jeg forlod hotellet, talte jeg 
med hotellets chauffør, der var 
meget interesseret i at vide hvor 
jeg skulle hen. Efter min forkla-
ring ønskede han god tur med et 
kæmpe smil.

Tidspunktet jeg besøger Bali på er 
midt i deres regntid, der strækker 
sig fra januar til marts/april, derfor 
kan der pludselig opstå et sky-
brud, skulle jeg informeres om.

Ad bagdøren til Tenganan
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Jeg bevægede mig sydover, havde 
fået oplyst jeg skulle hen til tank-
stationen, derefter til højre!
Til højre lå blot 1,5 km længere 
væk. Jeg fik fyldt vand på rygsæk-
ken og videre, det var ekstremt 
varmt.

Jeg nåede ud til det rigtige sving, 
hvor et unseligt lille skilt viste 
mod Tenganan og D’auh Tukad. 

Det første stykke gik det meget 
godt, lige ud, men pludselig fore-
tog vejen et stort sving til venstre, 
hvorefter det gik opad.
På det kort jeg havde udstyret mig 
med viste det ikke noget om der 
også indgik bjergvandring i da-
gens udfordring. Det skulle vise 
sig da jeg var færdig, havde jeg 
besteget et par velvoksne bakker 
3 gange i alt. Sveden drev ned af 
mig. 

På et tidspunkt mødte jeg to hold 
australiere, som mente i ramme 
alvor de var på afveje. jeg bekræf-
tede dem i, at de absolut ikke var 
på afveje.
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Ja, på et tidspunkt skal jeg træffe 
beslutningen, lige ud eller til høj-
re! Jeg valgte lige ud først, men 
efter 200 m vendte jeg om, gik til-
bage hvor jeg tog denne gang ve-
jen til venstre og kommer efter 2 
timers vandring ud til vejen indtil 
Candidasa.

Fra Candidasa til Tenganan er der 
3 km og jeg manglede stadig 1,5 
km. Noget af en omvej jeg havde 
bevæget mig ud på.

Vel fremme i Aga Tenganan, done-
rede jeg 20.000 Idr (9 dkr.), der gik 
ubeskåret til deres optrædener.
Herefter bevægede jeg mig i gen-
nem noget der alt andet mindede 
om en dansk landsby fra Middel-
alderen.

Det var egentlig meget spænden-
de at slentre en tur rundet i Mid-
delalderen. Menneskene var ikke 
særlig snaksagelige.

Efter rundturen med enkelte be-
søg i nogle af husene, måtte der  
endnu en optankning af vand til, 
før det gik mod Candidasa 3 km 
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ude i horisonten, mere end træt i 
benene. Stædigheden var der sta-
dig, og jeg afslog flere transport-
muligheder under vejs.

Vel tilbage på hotellet, efter mere 
end 5 timer, nåede jeg lige at tage 
afsked i baren med et hold austra-
liere, der skulle hjem.

Denne aften blev meget stille på 
hotellet i deres bar. jeg skulle ikke 
mere denne dag efter vandretu-
ren.

You & Me blev svigtet denne af-
ten.
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Søndag den 5. februar 2017
Høj sol, fantastisk dejlig varme.
Det var dagen derpå, efter min 
udflugt i går lørdag - bagvejen til 
Tenganan.

Jeg valgte at tage en slapper og 
anvende dagen til at finde et el-
ler andet til Ida og få købt noget 
mere vand.

Fik også aftalt med YoYo i baren 
over et glad hvidvin om han ville 
ringe til se ven og spørge ham om 
transport til lufthavnen på søn-
dag.

Transporten kom på plads, aftalt 
en pris til 400.000 IDR, hvilket nok 
var i overkanten.

Fik også afklaret, at udtjekning 
først sker kl. 12 middag, så jeg har 
2 timer, der skal brændes af.

Om aftenen gik jeg ind mod Can-
didasa og konsumerede en pizza 
Napoletao, mens desserten blev 
drukket på You & Me i form af en 
Martini Special, serveret af min 
gamle drinkmaker.
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Mandag den 6. februar 2017
Ny uge starter med varmt vejr fra 
morgenstunden. 
Morgenstund herovre for mig er 
kl 10.
I en by et pat km syd for Candi-
dasa motionerede jeg mine ben 
til, hvor jeg i et minimarkes ud-
over at købe et par flasker vand, 
ligeledes udvalgte mig lidt flere 
krydderier.

Når jeg traver stille og rolig rundt, 
møder jeg en masse spændende 
mennesker. Vi får en lille snak lidt 
af hver.

Aftenens menu blev indtaget hos 
nabo restauranten og bestod af 
grillede kæmpe rejer i hvidløgs-
smør og ris samt dessert beståend 
af en chokoladekage - igen.
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Tirsdag den 7. februar 2017
Udflugten til Bali denne gang nær-
mer sig sin afslutning. Vandrede 
ind til Candidasa, i første omgang 
for at finde en sidste ting til Ida.
Det blev dagen hvor mit bjergbe-
stigningsprojekt skulle afprøves.
Det var en ekstrem varm dag, men 
jeg fandt opgangen og begav mig 
op ad. 
Hjemmefra hotellet havde med-
delt mit ærinde og fået en løftet 

pegefinger, når jeg ikke kunne se 
en sti mere skulle jeg vende om. 
Efter en god hal times opstigning, 
valgte jeg at vende om. Det var 
ikke muligt at se nogen sti noget 
sted.
Hen mod aften begyndte det at 
tordne og regnen begyndte at 
falde. Fra november og til marts 
er deres vinter herovre. Dog ikke 
form af sne og kulde, men i peri-
oder tordner og regner det helt 
vildt i en times tid.
Anekdote: Min morgenmad be-
står for meste af en omelet med 
ristet toatbrød og bacon.
I dag fik jeg lov at overvære hvor-
dan omeletten frembringes på 
Bali.
Man tager 2 æg, der slås ud i en 
lille skål, hvorsi der er forskellige 
grønsager. Skålen indhold piskes 
sammen med en gaffel og hæl-
des på en lille pande, hvor der er 
hældt lille olie på.
Omeletten luftes med en palet 
og når den er fast, vendes den på 
panden. Lige inden den bukkes 
sammen drysses reven ost over 
og omeletten serveres.
Det smager godt.

Omeletten
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Onsdag den 8. februar 2017
Benene skulle have deres daglige 
motion, hvorfor jeg vandrede de 
10 min ind til Candidasa. Her faldt 
jeg over en butik der havde forbi-
gået mit syn. Den mindede om en 
gammeldags dansk købmandsbu-
tik, så mange forskellige ting var 
der og til meget rimelige priser.

Der smuttede lige et par krydde-
rier mere i posen, hvorefter be-
holdningen er enorm.

Hjem til hotellet og hen i baren 
og få det daglige glas hvidvin og 
sørge for at få betalt for de sidste 
3 dage.

Til aften ned til pool-området kl. 
17. Jeg havde tilmeldt mig buffet 
og danseshow. På alle borde var 
der et skilt med værelsesnr. Faldt 
straks i snak med et par australie-
re og inden vi havde set os om, var 
der slået 4-5 borde sammen.
Det blev en dejli, hyggelig og 
spændende aften i et fantastisk 
selskab.

De fire dansere, 3 piger og 1 
dreng, gjorde det overordentligt 
godt. De leverede 5 danse over 
godt 2 timer.
Ved den femte og sidste dans blev 
vi tilskuere hevet ud på fliserne 
og måtte danse med, det bedste vi 
kunne.
Som en englænder ved bordet 
konstaterede: ”Det er et internati-
onalt selskab fra 5-6 nationer”.
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Torsdag den 9. februar 2017
Morgenmad 9.30 sammen med et 
dejligt vue udover havet med Gi-
li-øerne i baggrunden.
Det begynder at virke en smule 
vedmodigt, at jeg skal forlade det-
te sted om et par dage.
Morgenmaden blev sat til livs. 
Den efterhånden almindelige om-
elet med bacon, ristet brød i olie 
og 3 kopper kaffe.
Lille smut tilbage til værelset, ka-
meraet over skulderen mod en lil-

le motionstur ud gennem maj- og 
rismarkerne. Vandreturen blev på 
ca. 3 km i en dundrende lummer 
varme.
Hen på eftermiddagen stod det 
ned i stænger med torden og lyn 
lige over resortet.

Ved 19-tiden stoppede rgenvejret 
og opholdet blev anvendt til at fin-
de et sted at indtage dagen menu.
Nåede lige hjem før det atter be-
gyndte at regne.
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Fredag den 10. februar 2017
For at starte ude i fremtiden er jeg 
påbegyndt arbejdet med den næ-
ste tur til Bali.
Det bliver en anerledes ferie end 
de to sidste år. I 2018 vil jeg for-
søge at dele de 4 uger mellem 3-4 
forskellige steder på Bali, det er 
muligt at opholde sig på Bali uden 
visum.
Tilbage til her og nu. Her fra mor-
genstunden en behagelig brise 
fra nordøst, solen er næsten igen-
nem skydækket, tegner til en dej-
lig dag.
Dagens motionstur gik indtil Can-
didasa og endte på You & Me, hvor 
der blev indtaget et par glas vin.
På tilbageturen stoppede jeg op 
ved Ari til den traditionelle fyraf-
ten øl. Her var en 3 årig gut i færd 
med at plante stiklinger om.
Det blev en sjov oplevelse. Den 3 
årige viste sig at være noget af et 
sproggeni, han talte 5 sprog.
Tilbage på hotellet, forbi baren og 
fik fortalt, at der var pizzabuffet 
og guitarspil.
Sammen med et par australiere 
besluttede vi os til at indtage da-
gens menu sammen.
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Lørdag den 11. februar 2017
Næstsidste dag på Bali inden det 
søndag atter går tilbage til Dan-
mark.
Det bliver måske godt, at komme 
tilnage til sit eget land og en nor-
mal daglig rytme igen.
Jeg har konstateret, at min rygsæk 
er for lille og der skal en ny til.
Mobilen har været i Flymode si-
den jeg forlod London og bruger 

Næstsidste dag på Bali

næsten ingen strøm. Strømfor-
bruget skyldes jeg har anvendt 
mobilen meget til optagelse af 
film og billeder.
Hen imod 19 vandrer jeg indtil til 
You & Me med formål, at indtage 
dagen menu der.
Fra kl. 20 er der levende musik 
med Mary og band.
Hjem til hotellet ved 23-tiden og 
på hovedet i send.
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Søndag den 12. februar 2017
Så nåede jeg frem til store pakke-
dag.
Kufferten er for lille, jeg må have 
købt lidt for meget.
Kl 12 er der udtjekning og jeg bli-
ver hentet kl. 14 af chaufføren. 
det tager 1,5-2 timer at nå frem til 
afgangshallen i Denpasar. Jeg har 
ca. 3 timer før der er afgang mod 
Doha og Qatar, en lille turen i luf-
ten på knap 10 timer.
Herefter er der 5-6 timers ventetid 
inden der er afgang mod London, 
en lufttur på 6 timer og igen 4 ti-
mers ventetid inden der går i luf-
ten igen og 1 time til Billund.
Jeg har indkøbt forskellige kryd-
derier, det kan blive spændende 
at anvende i madlavningen. friske 
frugter er det også blevet til. Frug-
terne skal anvendes til bjedske.
Jeg fik pakket, slæbt kufferten op i 
receptionen, hvor den blen opbe-
varet til afgang.

Før alt det, blev morgenmaden 
indtaget med blikket rettet mod 
havet og Gili-øerne i baggrunden. 
Jeg vil komme til at savne dette 
skue.

Hjemrejsedag
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Jeg vil uden tvivl også komme til 
at savne de utrolig dejlige men-
nesker, jeg har levet sammen med 
de sidste knap 4 uger.

Kl. 11.15 afleverede jeg mit nøg-
lekort, fik afregnet for de sidste 3 
dage i restaurant og bar.
Jeg skal forbi Ari og sige pænt far-
vel til pigerne. Tilbage til hotellet, 
hvor jeg landede i baren og faldt 
straks i snak med nageren og et 
par australiere.

Lidt i 14, farvel til restauranten og 
Yoyo i bren. Pigerne fik 100.000 
IDR for deres måde at være på..

Chaufføren kom præcis kl. 14 og 
vi kørte mod lufthavnen, der be-
finder sig 70 km fra Candidasa. 
Netop i dag varede turen over 2 
timer.

Vi fik sagt farvel og betalt de aftal-
te 400.000 IDR. 

En lidt for tung kuffert - 7 kg over-
vægt - skabte lidt røre, men vi 
fik det klaret med en betaling på 
1.085.000 IDR.
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Det var Brittsh Airways der kræve-
de betalingen for at tage min kuf-
fert med fra London til Billund.
Lidt i 18 sidder jeg ombord på fly-
et til Doha og er klar til de knap 10 
timer.

Inden da må jeg have siddet i 
mine egne tanker, pludselig bli-
ver mit navn råbt op i højttaleren i 
Denpasar. Tanken var straks, hvad 
er der nu sket? I forbindelse med 

min overvægt, havde jeg ikke fået 
udlevert dokumentet, der beviste 
jeg havde betalt for de 7 km.
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Mandag den 13. februar 
2017
5 minutter over midnat lokal tid 
nåede vi frem til Doha. Normalt 
kan jeg ikke sove i et fly, men fra 
Bali til Doha blev sovet igennem.
Ganske som sidste år på det sam-
me stræk, blev det serveret varm 
mad to gange på de knap 10 timer 
i luften.
Det viser sig, der er 6 timer frem 5 
timers ventetid i Doha.

Det er sidste gang jeg tager 2 flys-
kift til Bali. Nå, ventetiden blev 
anvendt til at finde butikken der 
havde min Whisky - Cardhue.

Doha er faktisk en meget spæn-
dende og overskuelig lufthavn at 
vente i.
Efter en times ventetid, bliver det 
oplyst hvilken Gate jeg skal flyve 
fra. Gate C4, men først 6.30. Det er 
5 minutters gang til Gaten.
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Vi lettede med 30 minutters for-
sinkelse og ankom til London til 
tiden. I London måtte vi hænge til 
tørre i luften 30 minutter, da der 
ikke var plads til os i lufthavnen..
Vi lander i T4 og jeg skal igang 
med at lede efter afgangsgaten. 
Det viser sig efter en halv times 
tid, jeg skal over i T5.

Efter en lille time er jeg på rette 
spor, men oplysningen om Gate 
vises ikke før halv time før afgang. 
Det bliver til 20 minutter før, godt 
nok ikke megen tid at give af.
Der var over 2 timer afgang, hvor-
for jeg besøgte en pub og nød to 
engelske ale.

Hen for at tjekke afgangsgate. den 
dukker op 20 minutter før. Der er 
kun 5 minutter til gaten.
Vi kommer om bord i flyet til Bil-
lund og i luften 20 minutter for-
sinket. Så var det lige som tiden 
snerpede sammen i Billund. Der 
var en halv time fra landing til 
busafgang mod Århus.

Vi landede faktisk til tiden, kom 
ud af flyet og indtil bagageudlev-
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ringen, gennem paskontrol og ud 
til busssen en halv time før afgang.
Vi kom til Århus Banegård, hvor 
der var 20 minutter til togafgang 
mod Viborg. I Viborg ud i en taxa 
og hjem til Mogensparken.

Her knap 14 dage efter hjemkom-
sten fra Bali, har jeg glemt besvær-
lighederne omkring hjemtrans-
porten fra Bali til Mogensparken.
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