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Det parfymerade
hovet

Parfymhistoria

Handskarna blötläggs i ros- och myrtenvatten där de får
ligga i två till tre dagar. De fettas sedan in med jasminenfleurage och lämnas att torka. Under tre veckors
tid hålls de de tre gånger om dagen över väldoftande
ångor och i intervall behandlas handskarna med mysk,
ambra, jasmin och benzoin medan de förvaras inlindade
i handdukar. Slutligen appliceras civet i sömmarna och
handskarna får stå fyllda med torkade rosblad under
flera dagar.
Alessio Piemontese,
Secreti del reverendo donno Alessio Piemontese , 1555

Att beskriva parfymens historia utan att nämna
Frankrikes roll är omöjligt. Allt började med en
märklig uppfinning: de parfymerade handskarna.
Läder och rosenblad
Någon gång kring
början av 1500-talet
började italienska
handskmakare parfymera sina damhandskar
för att dölja den
starka doften av läder.
Parfymerade handskar
blev snart en succé
bland den välmående

Ludvig XV av Frankrike

delen av befolkningen och spreds snabbt genom
Europa. Under sextonhundratalet började
Frankrike utmärka sig som parfymland. Som
ledande kolonialmakt fick landet plötsligt tillgång
till de mest exotiska råvaror och parfymhandeln
blomstrade.
Det parfymerade hovet
Vid mitten av sjuttonhundratalet var Frankrikes
ledande roll inom parfymtillverkningen
oomstridd. Ludvig XV var såpass förtjust i parfymer att han krävde en ny doft varje dag. Parfym
användes inte bara på huden: den stänktes över
kläder, möbler, peruker och förskräckta husdjur.
Rosmarin, neroli och bergamott var särskilt
populärt och blandningar av dessa oljor hälldes i
badvattnet, åts utblandat med socker och
dracks utspätt i vin.
Grasse
Om Frankrike är
s Grasse
parfymens hemland
är Grasse parfymens
huvudstad. Staden användes som vinterresidens
av Frankrikes kungafamilj och deras exklusiva
vanor skapade en marknad för parfymer och
väldoftande oljor. Många kända parfymörer
är upplärda här och området producerar två
tredjedelar av Frankrikes eteriska oljor. Mer än
tvåtusen av stadens 45 000 invånare arbetar inom
parfymindustrin.
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