
”Et eventyrligt liv i troperne”  
af foredragsholder Arne Hendrichsen  
om to danskere på en gummiplantage på Sumatra. 
 
Foredraget holdt i Magion den 19. april 2018 i samarbejde mellem Magion Biblioteket og GrindstedArkivet. 
Ca. 35 tilhørere. 
 
Arne Henrichsens materiale: 2 efterladte kufferter med breve mm.  + erindring fra sin mor og familie.  Arne 
har arbejdet ved SAS og gået på efterløn for 4 år siden.  Historien er skrevet i første række for børn og 
børnebørn – en epoke, der ellers ville gå tabt. Siden omarbejdet til et foredrag kombineret med elektroniske 
fotos. 
 
Mormor Johanne og morfar Arne samt deres datter Else. 
 
 Arne er lærersøn fra Sejrø og i lære som gartner i 1911 i 3 år. Efter udstået læretid er han soldat og får 
arbejde som gartner i København.Her møder han sin udkårne  Johanne. I efteråret 1920 er der en annonce i 
Berlingske Tidende om en stilling på en gummiplantage. De taler om den, men chancen for at få den er nok 
ikke stor, da Arne er udlært rosengartner og intet ved om gummiproduktion.  Alligevel sender Johanne uden 
Arnes viden en ansøgning til DanskVestindisk Plantageselskab, og Arne får et overraskende brev om at 
komme til samtale. Han siger ja til stillingen og skal være klar til at rejse til den hollandske koloni Sumatra 
med kort varsel. 
 
Arne rejser 5. nov. 1920 via Rotterdam til Singapore – 17. dec. Ceylon -  og når nytår Sumatra . Selskabet 
rydder urskov til plantagen og planter gummitræer. Træerne stammer fra Brasilien. Samtidig graves kanaler 
til afledning af vand. Når det regner, kan der komme 400 mm regn på et døgn, men varmen er så kraftig, at 
jorden hurtigt tørrer.  Tre år senere i 1923 har Arne sparet så mange penge op, at Johanne kan rejse. Parret 
bliver gift i Singapore. ØK sørger for bryllupsfrokost. 2 dage får de lov at fejre giftermålet, før de må være 
tilbage på Sumatra. Ved plantagen står et hus til parret. Det er lige malet udvendig, men det indre ligner en 
restaurant med borde og stoleved bordene.  Køkkenet er heller  ikke færdigt. De har Indfødte tjenestefolk lige 
fra kok til chauffør og barnepige, da en pige Else bliver født i 1925.Barnepigen gør også rent i soveværelset. 
På farmen er der køer, grise og høns, som passes af indfødte. Slanger og krokodiller færdes tæt ved. En 
meget stor edderkop viser sig dog at være fredelig. Indfødtes syn på europæerne er, at de har ”gift i kroppen” 
– dvs alt for megen energi !!.  
 
Else tilbringer sin barndom på farmen sammen med de indfødte børn. Som 9-årig kommer hun på kostskole 
400 km væk, så hun længes efter mor og far. Breve viser hendes længsel og forældrenes savn. 
Mellem Sumatra og familien i Danmark sendes der også mange breve. De tager i reglen en måneds tid at nå 
frem. Den lille familie må nøjes med at holde 3 ugers ferie med alt betalt årligt, bortset fra hver 6. år at få en 
betalt tur til Danmark. 
 
Familiens 3. rejse  i 1940 bliver usædvanlig med ankomst marts og tyskernes overfald i april. Else skal 
konfirmeres og Arne behandles for en brandbyld. Af tyskerne får de lov til at rejse tilbage til Sumatra den 2. 
september. På grund af verdenskrigen foregår rejsen over Stockholm og Moskva, før de tager med Den 
Transsibiriske Jernbane ud til Korea. Med skib når de til Kobe i Japan og dernæst til den hollandske ø Java. 
Her må de opgive at komme videre. 



 
Japanerne har indtaget de hollandske kolonier og familien skal i gang med at skabe en hel ny tilværelse på 
Java. I 1941 bliver Arne afskediget fra sin stilling og dør senere på året den 8. oktober. Johanne får et kort 
kursus og bliver sygeplejerske i Røde Kors. Hollænderne på øen interneres af japanerne, mens danskerne går 
fri. Mange europæere kommer til Java andetsteds fra. Hun må give husly til nogle af de nyankommne.  Huset 
markeres, så japanerne ved, hvem der bor i huset. Nogle europæere må af med smykker og penge til 
besættelsesmagten, men hun skånes. Dog må hun flytte til et andet hus for at undgå noget værre. Hun 
udstyres med identitetskort med billede. En særlig ihærdig kineser vil købe hendes køleskab og får til sidst 
lov til det mod at betale den fyrstelige sum af 12.000 gylden og erlægge for 3.000 i guld.  
 
Da Japan kapitulerer i august 1945og Indonesien kort efter proklamerer sin selvstændighed, er det ved at 
blive farligt for europæerne, så England beslutter sig for at hjælpe nogle af dem til Europa sammen med de 
engelske tropper. Johanne og Else er blandt de heldige. De indlogeres i Singapore og kommer med et 
troppeskib den 12. novemberfra Orient Line. Skibet hedder  RMS Orontes, hvad fremgår af det bevarede  
spisekort med autografer. Den 12. december når skibet Southampton.  Fra London er der skib til Danmark, 
men Else har mæslinger, så det afsejler uden dem. Senere kommer de af sted med SAS-fly til København. Et 
nyt liv kan begynde. 
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