
Monopol og krydderityverier 

Krydderier var en vigtig brik i de europæiske imperiers magtspil. Den der sad 

på krydderihandlen, kunne ikke bare tjene formuer, men også have enorm 

politisk indflydelse i Europa. I begyndelsen af 1600-tallet sad Holland på 

nogle af de vigtigste krydderiproducerende kolonier i verden; Molukkerne, og 

den hollandske kolonimagt styrede sine krydderibesiddelser med hård hånd. 

Krydderidyrkerne på Molukkerne oplevede forhold man i kolonierne ellers kun 

havde på sukkerplantagerne i Caribien.  

Ved udgangen af 1620’erne havde Det hollandske ostindiske Kompagni 

nærmest udryddet den oprindelige befolkning på Banda-øerne i Molukkerne, 

hvor muskatnødden blev dyrket. De indfødte var enten blevet sendt bort fra 

øerne eller havde arbejdet sig til døde i plantagerne, så kompagniet begyndte 

at importere slaver for at fortsætte produktionen af muskatnød. Det var de to 

krydderier, muskat og kryddernellike, der især blev skattet, bevogtet og 

kontrolleret. Begge krydderier voksede nemlig kun på øgrupper i Molukkerne, 

og det var derfor det eneste sted i verden, at man kunne få dem fra.  

Det Hollandske Ostindiske Kompagni havde, siden de overtog kontrollen med 

Molukkerne fra Portugiserne og englænderne i starten af 1600-tallet, arbejdet 

på at sikre at hver eneste kryddernellike og muskatnød gik gennem 

hollandske hænder. Ethvert forsøg på udsmugling eller uautoriseret salg af 

krydderier eller spiredygtige frø blev straffet hårdt, og hollændernes kreativitet 

når det gjaldt deres krydderimonopol kunne udmønte sig i sabotage af 

plantager og afgrøder.  

Den hollandske strategi i Molukkerne var at koncentrere dyrkningen af 

krydderier på enkelte øer, og på den måde beskytte produktionen mod 

fremmede magter. Dette betød blandt andet at alle kryddernellikeplantager på 

andre øer blev nedbrændt, og der blev årligt sendt hollandske ekspeditioner 

ud for at ødelægge ulovlige træer og straffe de ansvarlige. Der var dødsstraf 

for ulovlig dyrkning og smugling. Man sagde, at hollænderne vogtede deres 

krydderier, som en jaloux elsker vogtede sin hjertenskær. Muskatplantagerne 

blev drevet på samme måde, og i tilgift blev alle muskatnødder efter høsten 

behandlet med kalk, så de ikke ville kunne spire, og derved dyrkes andre 

steder. For at sikre, at prisen på muskatnød forblev på det højest mulige 

niveau, iværksatte hollænderne afbrændinger af krydderiet.  

I 1735 skal der i Amsterdam alene være blevet brændt tonsvis af muskatnød. 

Det hollandske monopol på krydderihandlen i Molukkerne kunne dog ikke 



bestå evigt. I februar 1755 ankom det franske skib ”La Colombe” til øen 

Meyo. Ombord på skibet var en enarmet mand, der havde rejst langt med det 

ene formål at begå en forbrydelse. Mandens navn var Pierre Poivre (1719- 

1786), og han ville stjæle kryddernelliker og muskatnød fra de hollandske 

kolonier.  

Bare det at finde de rigtige øer i Molukkerne var en udfordring. Hollænderne 

havde sendt falske søkort i omløb for at forvirre spioner og smuglere, men 

Poivre var fast besluttet på at få fat i krydderierne. Pierre Poivre var en fransk 

missionær og botaniker, der havde tilbragt flere år i østen som missionær, og 

senere som repræsentant for ”Compagnie des Indes Orientales” (Det 

Franske Ostindiske Kompagni). Det var i den forbindelse, at han, under et 

søslag i 1745, blev ramt af en kanonkugle. Poivre overlevede, men måtte 

leve videre uden sin højre arm.  

Skibet i Molukkerne i 1755 var kulminationen på flere års planlægning. Med 

sin hemmelige mission håbede Poivre, at han ikke bare kunne skaffe Frankrig 

en ny indtægtskilde og sig selv en formue, men også svække det hollandske 

monopol på krydderihandlen. Poivres forsøg på krydderityveri gik imidlertid 

ikke som planlagt. Han kunne ikke komme i land på Meyo og endte, efter 

næsten at være blevet fanget af et hollandsk skib, med at sejle væk fra 

Molukkerne og gå i land på Timor. Her fandt han et muskatnøddelignende 

træ, som han tog stiklinger fra. Dem bragte han til den franske koloni ”île de 

France”, i dag Mauritius, men da der ikke var tale om ægte muskatnød, og 

planterne i øvrigt ikke ville spire, så fik Poivre ikke noget ud af sine 

anstrengelser.  

I 1756 vendte han næsen mod hjemlandet, men på vej hjem blev de angrebet 

af et engelsk skib, der tog alle ombord til fange. Poivre endte med at tilbringe 

syv måneder i et irsk fængsel, før han endelig kunne komme til Frankrig, hvor 

han satte sig til at skrive om sine eventyr i det fjerne østen. I et sandt 

lykketræf for Pierre Poivre var en af bogens læsere minister hos kong Louis 

XV, og her vandt Poivres idéer gehør. Det endte med at Poivre blev tilbudt en 

position som guvernør over Mauritius, som han tog imod i 1767.  

Fra Mauritius gik Pierre Poivre atter i gang med at planlægge krydderityverier. 

Men klog af skade, uddelegerede han opgaven til mere smuglervante folk, 

Tremignon og Etcheverry, der satte sejl mod Molukkerne i 1770. Poivres folk 

havde mere held med sig, end eventyreren selv, og ved hjælp af en 

desillusioneret hollandsk sømand, som de mødte på øen Ambon, fandt de ud 



af, at på øen Gueby, i hemmelighed blev dyrket ulovlige krydderier. 

Tremignon og Etcheverry tog til Gueby, men her begyndte besværlighederne. 

Først troede de indfødte, at franskmændene var en hollandsk 

straffeekspedition, og ville ikke tale med dem. Det ændrede sig dog hurtigt, 

og øboerne var mere end villige til at hjælpe med at skade Hollændernes 

greb om Molukkerne. Desværre viste det sig, at de hemmelige plantager kort 

tid forinden var blevet nedbrændt af hollænderne, men det lykkedes dem at få 

fat i nogle muskatstiklinger. Derefter vendte vejret sig imod dem, og på grund 

af stærk vind kunne de ikke forlade øen, og risikoen for at blive opdaget 

voksede for hver dag, de var strandet i Molukkerne. Forsinkelsen betød til 

gengæld at de indfødte nåede at skaffe kryddernellike fra en af naboøerne. 

Da de endelig kunne sejle afsted, var deres to skibe lige ved at blive fanget af 

en hollandsk kystpatrulje, men de slap forbi dem ved at lade som om de var 

forvirrede rejsende, der var blæst ud af kurs.  

Tilbage på Mauritius blev alle stiklinger plantet i den nyligt anlagte botaniske 

have ”Jardin du Roi”. Størstedelen af planterne døde imidlertid i løbet af den 

første tid, men efter nogle år havde en lille gruppe af dem akklimatiseret sig, 

og i 1776 kunne man fejre den første høst af kryddernellike, og to år senere 

høstede man de første muskatnødder.  

Pierre Poivres krydderityverier endte dog ikke med at bringe en formue til 

Frankrig, men de startede en bølge af krydderiudplantninger, der kulminerede 

under revolutions- og Napoleonskrigene (1792- 1815), hvor englænderne 

besatte Molukkerne to gange. Første gang fra 1796-1803 og anden gang fra 

1810-1816, og begge gange sørgede engelske officerer for at krydderiplanter 

blev ført bort fra øerne og plantet i de engelske kolonier i Asien. 


