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N:o 65
Nya

Extra Posten.
Måndagen den Ц Augusti 1820.

Jiosor och Påfåglar.
R
J. lyornas sköna tid är snart förbi; man
har sett dem öfverallt: i trägårdar, i ruin, 
på damernas bröst, och slutligen ser man 
dem nu i Extra Post n, Ehuru vi i vara 
dagar räkna öfver iuui ita slags rosor, följ
aktligen kanske gg mer äri vara Förfader, 
voro rosorna hos dem !i!.a mycket älska
de som hos oss.' Ingen glädje utan rosor. 
Gubbeu Aelianus påstår, att till och med 
de gamle Gallierne, tor att antyda det 
mod hvarmed do gingo i striden, i stäl
let för hjelmar satte rosenkransar på sina 
hufvuden.

Ilosor prydde hvarfe fest, hvarje bröj- 
lopp. Cfiapel hette den rosenkrona da
merna buro. N..r Connetabeln betjente 
Konungen vid bordet, höll han i handen 
ett hvitt spö, och hans hufvud pryddes 
med en krans af rosor. Nunnor, som an- 
•togo klosterdrägten, flickor, som gifte sig, 
flätade rosor omkring tinningen. En far, 
sorri ingenting kunde eller ville gifva sin 
dotter i hemgift, maste åtminstone för
skaffa henne den såkallade Chapel. Bru
den giqk alldeles hvit, som en sinnebild 
af hennes oskuld; rosenkronan i håret var 
karlekens sinnebild. Den saknades ej en 
gång vid andeliga processioner, och dess 
allmänna bruk hade till och med gifvit 
tillvarelse åt en handtverksklass, hvars le
damöter man kallade Chapeliers, ochhvil-

ken det ensamt var tillåtit att göra rosen- 
kronor. Qvlnnor, som handlade med ar
tificiella blommor, hette äfyen chapeliéres 
си figurs.

Mot slutet åf i4:de århundradet upp
kom i Parisiska Parlamentet en sallsam 
vana. Om en verldsiig Pair hade en pro
cess, och blef kallad för rätta, måste haa 
gifva Parlamentsledamöterna rosor, Hen
rik IV. var den siste, som iakttog detta 
bruk. Under Ligans förvirrade tider, dä 
Parlamentet mäste flykta till Tours, blef 
rosen-ceremonien försummad och ändtli- 
gen glömd. Men förut hade Parlamentet 
sin egen Rose niefverant, som bar titel af 
Rosier de la Cour. Han försåg sig med 
sin vara förnämligast från en by, hva s 
invånare uteslutande sysselsatte sig med 
rosen* ulturen. Denna by kallades derföre 
Fontenay-aux roses.

I många städer fick ej hvar och en 
plantera rosor i sin trägård; ty' detta var 
ett privilegium. De som ägde detsamma, 
måste på Tretton-dagen tilL magistraten 
årligen lefverera tre rosenkronor, och på 
Himmelsfärdsdagen en stor korg full med 
rosor, för att deraf göra rosenvatten. Häc- 
af låter det förklara sig, att man bland de 
afgifter, som denna tiden kallades Herre- 
rättigheter., ofta finner rosengva uar upp
tagna: ty rikt tolk consuinerade mycket 
rosenvatten till sina ragouts, desserter och 
saucer. Också tvättade man dermed sina 
händer efter måltiden. En viss Arnaud



de Villencuve tadlar de i bans tid bruk
liga starka kryddor på mat (det var i tret
tonde århundradet) och tillstyrker, att man 
skulle äta vilda fåglar endast med litet 
vin, salt och rosenvatten. I våra dagar 
skulle man svårligen finna denna sauce 
piquant.

I äldsta tider plägade man pryda taf- 
feln och matsalen med blommor. En gam
mal författare berättar, att '’man i ställer 
för kalk. och sten endast såg murgrön på 
murarna. Golfvet var tjockt beströdt med 
blomster;, man trodde sig vandra på en 
blomstrande äng, Taffeln visade mera ro
sor än en hel trägård. Ingen bordsduk be
täckte den, endast rosor. Anrättningarna 
stodo på och mellan rosor. Deras doft 
och lågande larger ^ersatte rikligen anblic
ken af en snöhvit bordsduk/’

Medan viäro i medelåldern, och sitta 
Vid, ett väl utsiradt bord, vilja vi äfven 
kasta en blick på bvad som derpa pläga
de serveras.

En af den tidens läckraste rätter, som 
aldrig saknades vid Konungars och Fur
stars stora måltider, var Påfågeln. De 
gamla Romanciererne kallade honom den 
ädla fågeln, hvars kött endast borde t je
ne till spis åt älskande och tappre. En 
poet af trettonde århundradet, som vill 
måla en lögnare, säger, att han haft så 
mycken böjelse att ljuga, som en hungrig 
bar aptit för en stekt påfågel. Man plä
gade sätta honom på bordet med alla si
na lemmar och fjädrar. Detta verkställde 
man, i det man med mycken skicklighet 
drog af honom huden, lindade hufvudet i 
linne, och sedan satte kroppen på spettet. 
För att under stekningen behålla hans fjä
derkrona oskadd, hällde man oupphörli
gen friskt vatten på linnet. När påfågeln 
vaT stekt, tog man honom Irån spettet, 
drog huden åter öfver kroppen, putsade 
kronan, utbredde stjerten, och serverade 
Honom.

Stundom dref man slöseriet så långt, 
att njan i stället för hans egen naturliga 
feuå betijckte honom med guldblad, An

dra satte i hans näbb linne, doppadt i 
kamfer, antande detta under spisningen, 
ocb lato påfogeln spruta lågor. — Ingen 
väpnare vgade tillagna sig den äran att 
sätja denna ädla stek på bordetdetta till
kom endast damerna, och bland dessa en
dast den skönaste el ier förnämaste. Med 
en suite al flera fruntimmer och åtföljd af. 
musin inträdde i salen festens drottning 
med gull- eher silfverfatet, hvarpå fågeln 
prunkade. Vid trumpetskall satte hon ho
nom framför värden, om han dertill var 
förnäm nog, efler för ilen tapptaste och 
galantaste riddaren. Följde kalaset på ett 
tornerspel, och var den riddare härvaran
de, som vunnit p i i s 11, så tillkom honom 
denna ära. Men då ni ste han äfven visa 
sin skicklighet i förskärare-konsten, och 
forstå att sönderdela fågeln så, att hvarje 
gast, om äu aldrig så mänga, fick hvar sin 
bit. Författaren ti'1 romanen ImuccIoI be
rättar, att vid en fest, som gafs af Konung 
Arms, han sielf med en sådan skicklighet 
skitit en påfågel, att ingen Ые£ lott i ös af 
i5o gaster.

Stundom blef don trancherande rid
daren genom den horiorn bevista äran ha
stigt uppeldad till ett upphöjdt mod;, han 
uppstod, utsträckte handen öfver den stek
ta fågeln, och gjöt de något dristigt eller 
kärlek andande h fre. Dan svor t. ex., att 
han i nnsta träffmng skulle vara den för
ste, som störtade sig på fienden, eller vid 
någon belägring till sin älskarinnas ära all— 
raförst plantera sin fana på fiendens mu
rar. Formuläret till ett sådant löfte var: 
Jag låfvar vid Gud, den hel.ga Jung
frun, min" Dame och påfågeln etc.

Sedan bars latet från den ena till den 
andra, och den i hvarje br st upplifvade 
ärelystnaden gjorde ofta de mest öfver- 
drifna löften, - Så fotfor man med på
fågeln; ofta njöt Fasanen samma ära.

En annan läckerhet af en sednarc forn
tid voro de unga gröna ärterna, på hvil- 
kas eultur man den tiden föga aktade, 
och som derföre voro i ett ofantligt pris, 
Författaren till Colberts lefvexne (tryckt



i6g5) säger: Det är förvånande, att läc- 
kermunnar ofta betaJte ert mätt ärter med 
1’emtie riksdaler- — I ett bref af 1696 sä
ger Fru Maintenon; ’’Käpitlét om de grö- 
1)я ärterna ,liör ännu till dagens ordning. 
— Otåligheten att fä äta dem, nojet alt 
liafva ätit dein, och längten att iä ala än
nu mera, äro de trenne bufvudpunkter, 
som sedan 1’vra dagar bafva af v ara Prin
sar bliivit áfhatKÍIadef Det gifve- damer, 
sqm, nar de till aftonen ätit sig v<d matta 
hos Kotutngeo, med faran af en indiges
tion hemma fortära ett fat gröna arter, 
innan1 de gå ull sängs. -Det är ett mode, 
ett raseri, och det ar ej det enda.”

Som detta bref är dateraJt den ю 
Maj, så folier deraf, alt nian den tiden, 
äfven vid hofvet, ej tidigare kunde ata 
gröna ärter, ehuru modet satte derpå ett 
så högt pris. Först emot medlet a iy:de 
århundradet gaf Arnaud d’Andilly, i abbot- 
st i fret de Pore royal, hf åt den äkta trä- 
gnrdskoasten.

Ha q vin Bagers klagan öfver för
stör Kontribution, samt förslag 
tili Väyel- Kursens nedsatt ande.

Iljhuru jag i min Borgerliga Näring, som 
är Handel, håtdeligen blifvit och är för
tryckt, samt afven Handtverkäme, emot 
S ånsite Städemes pä Roschildska Freds- 
Congressen f г evärdeliga tider stadfastade 
Privilegier, så hafver docl^ jag ensam efter 
mig vid taxering åsätt sj.^ton och trefjer- 
dedels Skatf-skillingar uti Krono- och Stads- 
skatter, Garnizons- ocli Husare-Service, 
ljus- oeh ved-penningar samt Riksdagsmans 
arfvode, in alles måst betala för inneva
randeår öfver Fyra Tusende Sexhundrade 
Sjuttiofyra Daler K:t; En summa, som för 
härvarande tid, dä vi Gudi lof aga frid, 
tyckes vara utan proportion, enär man 
^ensidererar, att jag är 174° under Finska 
Kriget, for då mig Ssatte Tjugu dylika 
^Kattskillingar, uti Krono- och Siads-skat-

ter, cj ärlade mera än Ett Tusende Åtta- 
tio Daler K:mt, samt för hvarjeafde mig 
da uti Inqvattering tilldelte tjugu Soldaier 
tio styfver Service månatligen, som ej var 
mera Service-portion den tiden uti allmän
het. H iraf ser nu den ovalduge Läsaren, 
huru högst nödigt det vore, att vår Aller- 
nädigste Konung tillato Malmö Stad hvar- 
je år få h Ila ett Lotteri, deraf så mänga 
proCent kunde innehållas, fur hvilka Mal
mö Stads publique Rakningar en gång lör 
alla af år 1740 års Stadens dåvarande alle 
Sisatts‘.illinge—tal upptagne, samt inkomst 
och u gift i gömen, äfvenledes sedan hvar- 
je år hädanefter rörande icKe allenast Skat
ter och Service efter Skattskillinge-talets 
beräknande för hvarje år, såsom ock hvart 
och ett Hus, ulan ock hela Stadens in
komst och utgift specieliter kunde blifva 
tryckte, att en hvar daraf kunde blifva 
underrättad hvaruti den stora differoncen 
består, h vi Ken nu utarmar Malmö Stads 
Borgerskap; hvartill dock mýcket bidra
ger* att Växel-Coursen nu är så mycket 
öfver trettio sex mark. K:mt per Rulaler 
Hamburger Banco, hvilken dock snart kun
de till sitt nyr.snämde värde gans/va fort 
och nätt fällas, om alla Sveriges underså— 
lare till dryck endast nyttjade Svagdrickai 
af godt Malt v«l tillreda

Härvid ärhindrar jag mig, huru uti 
min ungdom, och under högstsalig Kon
ung Carls krigs-tid, jag sedt Bönderne 
och alla deras Folk på Skånska Slätien 
till dryck njuta endast ojäsat Svagdricka, 
samt till mat allenast Korngröt och sam
tagit Rågbröd hvarje måltid; de voro dock 
i allmänhet starxare än nu varande Fol
ket: Ja de ägde ock då en ■god och stän
dig häl-a, och tröt ingen det förbemålre 
upj. hället, under den betrångde och svåra 
krigs-tiden, emedan jag hvarken hörde sä
gas, eller såg någon förs'upa sin välfärd i 
Bränvin eller utlandska drycker, hvilker £ 
desse senare tider man likväl sedt en del 
både Landt- och Stads-boar, ty värr, öda 
och förslösa,



Skall Rättvisan skyddas oeh vinna effect, 
Så bür deni Dom ha tillbörlig respect:

Men jag som tvärt om liar ärfarit helt annat,
Dymedelst under tvång och lidande stannat.

Jag ringa förmåner allenast begärdt, 
För upptäckt åt Riket, som mycket är

värdt:
Men ej någon deruppå aktning har gifvit;
Ty har Rikets kofring i slikt uteblifvit.

Malmö den z\ Decemb. 1778»
Ha q via Eager.

P. S. Ehuru jag den fjortonde och tjugu- 
sjette sistledne November och den tre
dje inneyarande månad, haiver till Hr 
Assessor Pfeiffer, jämte trycklönen upp- 
sändt mine skriftelige påminnelser om 
den vid Limhamn föresiagne Skepp;- 
hamns inrättande, och en derifrån till 
Malmös Fästnings-grafvar anläggande Se
gelled äfven tolf fot djup, att uti ver- 
k.eligt Dagligt Allehanda införa, och af 
hvarje tio Exemplar per posto mig till
sända, men än intet skedt; likväl trött
nar jag intet, att med nu sjelf åter- är
farit hinder i ett mitt Fartygs lossande 
från mitt Salteri med Sill och Tran, 
hviÍKet sistledne Söndags morgon kom 
Gudi lof lyckeligen pä Malmö redd, 
men som allt sedan och an i dag Tors
dag, Julafton, beständigt från Hafvet 
stormat, så att intet kunnat dervid ut
rättas, som annars, om godt väder eller 
nyss omtalte Skeppshären och Segelled 
hade varit inrättad, kunde mitt och an- 
ffras Fartyg redan varit lossade och med

SpanmSl åter lastade till sina distinera- 
de Svenska oMer, hvilkas inbyggare haf- 
va Spanmål till vinter-uppehälle myc
ket nödig. NR. Sverges Rikes undersa- 
tares hälsa, -lif och välfärd är. ju Konun
gens magt oeh styrka, hvilken ock till 
dubbel kan förökas, om H;>ns Kongi. 
Maj:t lät den Formälte Hamnen och Se- 

.gelleden inrätta; ty Borgarrie hafya allt 
för riflga förmögenhet därtill.

Malmö den 2.4 Decemb. 1773.
Ila q vin Eager.

Utclrag af Protokollet, hållet å Dan- 
mor a Tingdags Laga Uinter- 
Ting vid Films Kyrka den 21 
Februari 1761.

S. D. Uppviste Skytten Peter Bjornstedt 
Sex siycken Räfskinn, so/n han i Sax fån
gat, tivaiföre lian begärde skoupenningar 
af Häradskiste-rnedlen, hvilket honom, ле- 
clan öronen vid. Rätten voro af skur ne, 
beviljades med 9 Dal. Kpm:t. Ut Supra.

På Tings-Rättons vägnar 
Hans Brase.

Läsaren behagade sjelf undersöka, hu
ruvida vår tids Protokollier hunnit län
gre i sin konst, än de af år 1761.

Prenumeration på Nya Extra Posten för sednare halfåret N:o (49—102) 
emottages uti Hrr Utters & Cotnp., Östergrens och Delete & Comp. Boklådor, 
med 2 R:dr B:co,

N:o 66 utgifves nästa Torsdag.

Stockholm tryckt hos Johan Imnelius, 1820.




