
Uppsala hjälper kvinnan att bli vacker, AT-promenad hos Gahns 

doftande flickor (11 mars 1949) 

De arabiska kvinnorna använde ett slags ögonsmink som kallas för aI kochl. Hur detta 
namn kunnat bil en beteckning på det sakta verkande giftet alkohol är litet kvistigt att reda ut, 
men möjligen får ögonen genom behandling med al-kochl samma intensiva och beslöjade 
glans, som efter några ordentliga groggar. 

Den saken tillkommer inte mig att utreda. I varje fall finns det ett otal sätt att göra sig vacker. 
För en kvinna. Ja, för en karl också för den delen. Vilket nogsamt kunde konstateras vid ett 
besök vid Henrik Gahns kemisk-tekniska fabrik i Uppsala. Redan i entrén möter man 
vällukten och den följer en genom hela den väldiga anläggningen. Direktör Ragnar 
Fredriksson tar emot i sitt moderna kontor. Han släpper oss i ing. Sture Fährings sällskap på 
en rond genom anläggningen. Ing. Fähring berättar att företaget har ungefär 350 anställda, 
försäljningskontoren inberäknade. Allt arbete här är lagt på ackord, säger ing. Fähring. Vi 
har i proportion till omsättningen ganska litet folk ty mycket av tillverkningen sker 
maskinellt. Trångt har vi ändå men vi hoppas få-bygga ut. Framförallt är det tvålavdelningen 
som behöver mera utrymme också vill vi ge personalen bättre lokaler, duschrum lunchrum 
osv. Vi är mycket måna om vår personal och gör vad vi kan för att den skall trivas. 

Kyssäkta 

I avdeliningen för nagellack får vi av fröken Hildur Ax veta att det finns både rosa, naturell 
och korall jämte färglöst av detta uppskattade skönhetsmedel. Vid läppstiftsavdelningen 
.sitter fru Jansson i färd med att stoppa in de kyssäkta sakerna i deras metallhylsor. 

— Det skall väl hålla en hel lördagskväll det där stiftet 

— Alldeles säkert, säger fru Jansson med erfarenhetens övertygelse. 

Tvåltillverkningen är en omständlig procedur, Här ingriper ing. Erikson som sakkunnig 
vägvisare och vad han inte vet om tvål är inte värt att veta. Hela proceduren från råvaran till 
den färdiga lyxtvålen tar ungefär tre veckor. Men då är den också försedd med stämpel och 
paketerad. Flickorna i stämplingen-gör ungefär 10.000 tvålar färdiga per dag och här hittar 
vl fröken Karin Andersson som med skickliga och vana händer sköter sin maskin. Flera 
hundra olika tvålmärken får här en sista överputs Innan de hamnar hos allmänheten. 

— Vi exporterar också en del, säger ing. Fähring. Till Amerika. Men det är mest märken av 
originellt snitt. Till Amerika får vi dock inte sälja den tvål vi kallar California, möjligen 
beroende på namnet. 

Paketeringsmaskinen är ett annat teknikens under. Den slår in 22.000 tvålar om dagen. 
Inslagningen sker dock också manuellt och ing. Fähring upplyser oss om, att en flicka kan 
förhand slå in 600 tvålar per arbetsdag. 

Vällukt. 

Men här görs mera än vällukt. Här finns .en lackkokning, där lackkokare . Oskar Larsson är 
chef. Han har arbetat i firman i.34 år och hur många lackstånger han på den tiden hunnit 
framställa behövs det astronomiska tal för att uttrycka. - I varje fall gör han nu bortåt 1.000 
stänger om dagen. 

En modern fabrik kan naturligtvis inte klara sig utan ett eget tryckeri. Det behövs ju både 
etiketter, folders och reklam. Och här har man en visserligen liten tryckerianläggning, men 
modern och effektiv. När vi vandrar genom lokalerna börjar högtalarna vibrera av de mest 
sprittande operettmelodier. 



--- Musik under arbetet? 

-- Ja, vi har ett ganska omfattande grammofonarkiv och sänder musik varje dag 11-11.30 
samt 15.30-16. Programmen görs upp av ett par flickor för en vecka i taget och programmet 
slås upp i lunchrummen. 

Önskeprogram ordnar vi också ibland. Framför allt om det är någon flicka som slutar för att 
gifta sig. Sista dagen här får hon då göra upp programmet själv, vilket brukar uppskattas. 

Rosor... 

I parfymavdelningen tar ing. Paul Wolthers emot. Han är holländare och talar svenska med 
en svag brytning. Här rusar vällukterna över en med nästan bedövande kraft och Ing. 
Wolthers berättar att råvarorna för. parfymerna kommer från sådana länder som Bulgarien, 
Sibirien, Frankrike förstås, Japan. Portugal och många andra. 

För ett kilo av denna råvara, säger ing. Wolthers och drar fram en underlig cirkelrund flaska 
behövs 3 ton rosenblad. Detta kommer från Bulgarien där man har statsmonopol på rosen- 
oljettillverkningen. Denna flaska innehåller fem kilo och kostar 30.000 kronor. Men då varar 
den ju förstås ett tag. Det finns för all del konstgjord rosenolja också, men till de finaste 
parfymerna använder vi bara äkta råvara. 

…och konvaljer- 

Fröken Ingegerd  Östlund är i full färd med att tappa liljekonvaljeparfym på små trevliga 
flaskor, vilket hon gör med amerikansk fart och en amerikansk maskin som drivs med 
vacuum. Få kvinnor är omgivna av så mycket välluktande vatten som fröken Östlund men hon 
har inte tid att tänka på det ljuvliga. Arbetet ska gå raskt undan och hennes flinka fingrar 
fyller flaskornas rad på tid som kan mätas i sekunder. Andra flickor sköter etikettmaskiner 
och i en avdelning spottar en apparat fram tandkrämstuber vilka på löpande band paketeras 
för att skickas utomlands. 

Innan besöket på detta moderna skönhetsinstitut är slut hinner vi med att ta en blick på den 
omfattande försäljningsavdelningen. 

 

 


