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Dette er ikke historien om Sunlight eller de virksomheder, der har eksisteret på matr. Nr. 8dk i 

Glostrup By. Dokumentet er en indsamling og organisering af forskellige kilder fundet i arkivet på 

Byhistorisk Hus, Glostrup, Kgl. Biblioteks Luftfotosamling og Tidsskriftsamling. Via internettet har 

offentlige bygningsregistre også været brugt med forsigtighed. 

 

Fotografier har hyppigt haft uoverensstemmelse mellem datering, og det der var at se på billederne. 

Sådanne fotografier er blevet sammenlignet med flere kilder, og det har været muligt at ramme inden 

for en margin på plus minus 3 år. 

 

Dokumentet er organiseret som et talepapir til en præsentation af billeder og tegninger i dokumentet. 

 

Kilderne er opsøgt i perioden 2018-2019 
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Sunlight 
-Virksomhederne på matr. 8dk 

 

”Sunlight” er kendt for mennesker med tilknytning til Glostrup. Det er et synonym for den store 

fabrik lige ved Glostrup station.  

Men Sunlight Fabrikkerne A/S var kun navnet på virksomheden i de 20 år fra 1950 – 1970. Matrikel 

nr. 8dk af Glostrup By, og en stor del af bygningerne, er det eneste der har fulgt alle virksomhederne 

hele vejen i de 83 år, der gik fra oprettelsen i 1903 til nedrivningen startede i 1986.  

Med en enkelt kort undtagelse var det store nationale og internationale virksomheder, der var ejerne 

bag fabrikken i Glostrup. Der var derfor også flere virksomheder registreret på adressen Godsbanevej 

16, og et stort personsammenfald i bestyrelser og direktioner. 

En lang række kendte mærker inden for sæbe, rengøring og toiletartikler er blevet produceret i 

Glostrup, og i flere tilfælde flere mærker inden for samme kategori. Set udefra i fri konkurrence, men 

i virkeligheden en meget stor markedsandel. 
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Matrikel 8dk, Glostrup By 

 

Matrikelkort, Glostrup By, Glostrup 1902-1918. Matrikel 8dk er markeret. 

Glostrup By, Matrikel 8dk optræder første gang på matrikelkortet for perioden 1902-19181. 

Før 1902 var der syd for jernbanen kun udstykket omkring Linde Alle, hvor Byggeforeningen for 

Glostrup og Omegn opførte 34 villaer. Op mod jernbanen kommer udstykningen først rigtig i gang 

efter 1902. 

I forbindelse med flytning af godsbanesporene til sydsiden af jernbanen i 1919 mister matrikel 8dk 

den lille gren ud mod vest.  

Postadressen ved udstykningen af matriklen var Fabriksvej. Den postadresse beholdes frem til 

ombygningen af Glostrup station omkring 1919, hvor adressen bliver ændret til Godsbanevej 16. 
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Aktieselskabet Kjøbenhavns Oliefabrik 

 

Byhistorisk Hus, Glostrup, Id: B1804. Fotograf Joh.Brorson.Ca. 1905. Københavns Oliefabrik set fra syd-øst. 

 

Aktieselskabet Kjøbenhavns Oliefabrik er anmeldt til handelsregistreret2 i marts 1903, og selskabets 

vedtægter er dateret 10 februar 1903. Aktiekapitalen var på 400.000 Kr. og heraf tegnede ØK3 sig for 

355.000 Kr. 

Etableringen var en del af ØK´s strategi med at investere i industrivirksomheder i Østersøområdet. 

Herved sikredes en stabil fragt mængde til ruteskibene til Asien, såvel import fra Asien som eksport 

den modsatte vej. 

Oliefabrikken modtog Kopra4, tørrede kerner fra kokosnødder, og pressede olie ud til anvendelse i 

produktion af bl.a. smørsurrogat (margarine). 
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Byhistorisk Hus, Glostrup. Id: B1788. Fotograf: Carl Larsen. Ca. 1906. Københavns Oliefabrik set fra nord-øst.  

 

ØK afhændede sine aktier til Århus Oliefabrik allerede i 1909. 

Aarhus Oliefabrik var oprettet i 1871 og behandlede allerede kopra sejlet hertil af ØK. Da ØK også 

etablerede Sojakagefabrikken ved Københavns Havn blev der i Århus set med mishag på 

konkurrencen. 

Med overtagelsen af Københavns Oliefabrik kom Aarhus virksomheden ind på det Københavnske 

marked, og ØK opretholdt gode forbindelser til en at sine store kunder i rederiet.   
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Fra Registrerings-Tidende for Varemærker. En tidlig silhuet af Glostrups industrier set fra sydvest. Til venstre 

Oliefabrikken, skorstenen til højre må være Københavns Fedtraffinaderi og helt til højre nogle af husene ved 

Kærmindevej. 

 

Københavns Oliefabrik anmeldte Phønix Palmin5 som varemærke 19 

august 1909 kl. 11:15 og fik det registreret d. 28 sm for Palmin og 

Olier.  

Varemærket Krone blev anmeldt 19 januar 1911 kl. 10:52 og 

registreret d. 28 samme måned. Her er der tale om et varemærke 

alene for Palmin. 

Andre navne der blev registrerede var Elefant og Rex.  

Ud over direkte til forbrug blev der også solgt i tønder, og til fjerne 

steder som Amerika og Sibirien. 
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Byhistorisk Hus, Glostrup. Id: B1789. Fotograf: Ukendt. Ca. 1915. Københavns Oliefabrik set fra nord.  

 

Oliefabrikken i Glostrup lukker i 1916. 

Man kan gætte på, at Aarhus Oliefabrik mageligt kunne håndtere presning af kopra, og fremstilling 

af palmin til det Københavnske marked. 

Virksomheden A/S Københavns Oliefabrik fortsætter som selvstændigt aktieselskab indtil 10 marts 

1932, hvor alle aktiver og passiver overdrages til Aarhus Oliefabrik A/S og selskabet lukkes6. Aarhus 

Oliefabrik opretter samtidigt et datterselskab med navnet Københavns Oliefabrik. Dette selskabs 

navn lever fortsat i 2018. 
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Aktieselskabet Kongsil Kemiske Fabrik 

 

Byhistorisk Hus, Glostrup. Id: B251. Fotograf: Ukendt. År: ca 1915.  Nord-øst hjørnet af Københavns Oliefabrik. 

Fabrikkens areal ser tomt ud, så det er måske omkring det tidspunkt hvor Kongsil Kemiskefabrik overtager.  

 

Aktieselskabet Kongsil kemiske Fabrik er anmeldt til Handelsregisteret i december 19167. 

Vedtægterne er fra 22 november 1916 og aktiekapitalen er på 500.000 Kr. 

Formålet med virksomheden er kemisk fabrikation, specielt fabrikation af blegeler. Et produkt der 

benyttes til blegning af olier ved bl.a. margarine og sæbefremstilling.  

Selskabet træder i likvidation8 d.13 januar 1922 efter kun 5 års virke. Likvidationen afsluttes 11 juni 

1926 og selskabet ophæves. 
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Levers Sæbefabrikker A/S 

 

Byhistorisk Hus, Glostrup. Id:B2935. Fotograf: Ukendt. År ca. 1924. Fabrikken set fra øst. Sandsynligvis optaget i 

forbindelse med den officielle åbning i 1924.  

Det engelske firma Lever Brothers Ltd overtog fabrikken fra Kongsil Kemiske fabrik i 1923. 

Lever Brothers Ltd9 starter i 1885. Der blev hurtigt etableret et samarbejde med en kemiker, der 

havde opfundet en ny metode til fremstilling af sæbe. I stedet for det hidtil anvendte talg fra dyr 

kunne der nu fremstilles sæbe af glycerin og vegetabilske olier. Navnet var først Honey Soap, og det 

blev senere ændret til Sunlight Soap. I 1895 startede Lever Brothers et salgskontor i Amerika og 

1898 også en sæbefabrik. Lever Brothers fortsatte med at opkøbe andre sæbefabrikker, og etablerede 

sig rundt omkring i hele verden. Koncernen opkøbte også mange plantager i Afrika, så de var selv 

forsynede med råvarer til oliefremstilling.   

Det danske firma Levers Sæbefabrikker A/S10 er anmeldt d. 29.12.1923 med vedtægter af d. 

23.12.1923 og med hjemsted i Glostrup.  Aktiekapitalen udgjorde 1.500.000 Kr. 

Fabrikken i Glostrup blev officielt indviet11 d. 20.08.1924 af Finansminister C.V.Bramsnæs og 

grundlæggeren af Lever Brothers Ltd. Lord Leverhulme.  
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Byhistorisk Hus, Glostrup. Id: B7856. Fotograf: Ukendt. År: c1930. Levers Sæbefabrikker A/S set fra øst. 

 

1930 bliver det engelske Lever Brothers Ltd. slået sammen med det hollandske Margarine Unie til 

Unilever12. Unilever er dannet som et selskab, der fremstiller og sælger produkter udvundet af fedt 

og olier. De to selskaber fortsætter med adskilte aktier og aktionærer, men drives som et selskab med 

fælles bestyrelse. 

Sammenslutningen til Unilever giver ikke umiddelbart ændringer i vedtægter eller bestyrelse for A/S 

Levers Sæbefabrikker. Bygninger forbliver også uændrede 
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Den almindeligste måde at transporterer større mængder 

flydende eller let smeltbart gods i større mængder var 

trætønder.  

Det betød at der var en del manuel håndtering. Den 

nemmeste måde at flytte en trætønde er at rulle den, men 

det er svært at styre tøndens retningen, hvis der er den 

mindste ujævnhed i underlaget.  

Ved at anlægge et jernbanespor med en afstand imellem 

skinnerne, der passer til rundingen på tøndens side, bliver 

retningen styret af fysiske love for omkreds og vejlængde. 

Samtidig bliver rulle modstanden reduceret betydeligt. 

Fra bygningen bag skorsten er der lagt en rullebane ned til 

siderampen ved fabrikkens jernbanespor. Her er der et 

fladt rundt areal hvor tønden kunne drejes, og rulles 

videre ad skinner langs siderampen. 

Rullebanen faldt let fra bygningen ned mod lastekajen. 

Det vides ikke om rullebanen blev brugt til ankommende 

eller afgående tønder. Rullebanen var ikke stejlere, end at 

der nemt kunne rulles tønder fra siderampen og op til 

bygningen. Ved den lille sti var der en bro til at løfte ud, 

når der ikke skulle tønder forbi.  

I løbet af 1930´erne kommer metaltønderne til. 

Metaltønder har lige sider, og kan rulles på et fladt areal, 

selv med ujævnheder.  

Kgl.Bibliotek, Luftfotosamling.Id: sylvest_nks_00265_1.tif. Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto. År: 1936-39. Levers 

Sæbefabrikker A/S set fra syd. N.tv: udsnit af rullebanen for tønder. 
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Kgl Bibliotek. Luftfotosamlingen. Id: NL64010_001. Ophav: Nordisk Luftfoto. År: 1928-1936. Levers Sæbefabrikker A/S 

set fra syd.  

Bygningsmassen på matrikel 8dk er 

stabil fra opførelsen i 1903 og frem til 

1941. De fleste murede bygninger 

bevares helt til nedrivningen starter i 

1986. Småbygninger og skure opføres, 

ændres og nedrives løbende.  

Der er en villa på grundens sydøstlige 

hjørne, og ud mod Godsbanevej er der 

en idyllisk have.  

På et ledigt areal imellem indkørslen 

ved villaen og fabriksbygningerne er 

der anlagt en tennisbane.  

Levers Sæbefabrik 1936. Grå er oprindelige bygninger. 
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,   

Kgl Bibliotek. Luftfotosamlingen. Id: DTL00047_p_211.tif. Ophav: Ukendt. År: 1928-1992. Levers Sæbefabrikker set fra 

syd-vest. Billedet må være optaget 1945-1949. 

Den første større ændring består i en 

første sal på hele bygningen ud mod 

jernbanen. Bygningen tages i brug i 

1941. 

Det må antages at det er en lokal 

beslutning. Der har nok ikke været den 

store kommunikation med hovedsædet i 

England på grund af besættelsen. 

Træstakittet ud mod Tunnelstien bliver 

udskiftet til en betonvæg tidligt i 

krigsårene.  

Den oprindelige bygning mod jernbanen får 1 sal i hele sin 

længde. Rød er nyopførelse på tidspunktet. 
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Sunlight Fabrikkerne A/S 

 

Kgl Bibliotek. Luftfotosamling. Id: NO-226a_01.tif. Ophav: Nowico. År 1953. Udsnit af luftfoto viser Sunlight 

Fabrikkerne A/S set fra syd. Den nye lagerbygning ud mod jernbanen er taget i brug med det private sidespor i gården. 

Der er en byggeplads bag villaen hvor den nye administrationsbygning bliver opført.  

Den 20 juni 1950 ændres 

virksomhedens navn til Sunlight 

Fabrikkerne A/S13, og selskabet 

registreres under et nyt nr. Samtidig er 

der påbegyndt en stor udbygning for at 

kunne øge fabrikkens kapacitet, og 

skabe plads til det nye inden for 

vaskemidler. N.S.D (Nonsoapy 

Detergent) vaskemiddel er baseret på 

kemiske olieprodukter i modsætning til 

almindelige vaskemidler, der er baseret 

på vegetabilske eller animalske 

olieprodukter.  

Det er også politisk besluttet at Glostrup 

skulle have S-tog i 1953. Det betyder at 

fabrikkens private jernbanespor, der 

ligger ud mod jernbanen, skal flyttes om 

i fabriksgården for at give plads til S-

banen.  

 

Den nye lagerbygning og det nye private jernbanespor i 

fabrikken gård. 
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Byhistorisk Hus, Glostrup. Id: B9995. Fotograf: Ukendt. År: ca 1953. Håndværker sjak opstillet på fundamentet til den 

nye N.S.D. bygning. I baggrunden lagerbygningen og jernbanesporet fra 1950.  

I årene 1950 til 1956 skifter fabrikken udseende fra de røde mursten til høje bygninger med gule og 

hvide farver og store glaspartier. 

Der startes med en ny lagerbygning ud mod jernbanen, og efterfølgende flytning af fabrikkens 

private jernbanespor ind i gården.   

Herefter fortsættes byggeriet inde i fabrikkens gård. 

En administrationsbygning opføres ud mod Tunnelstien med indflytning i november 1954. 

Administrationsbygningen bygges oven på en kantinebygning fra 1951, og er ikke længere end at 

villaen i det sydøstlige hjørne, kan bibeholdes og indrettes til laboratorium. 

Der opføres også en portnerbygning ved indkørslen til fabriksgården. Det er det første tegn på at 

jernbanen ikke længere er ene om transport arbejdet, men der planlægges med øget lastbil transport. 

N.S.D bygningen, der blev et markant landmærke for området omkring Glostrup station, opføres 

med en sektion i 3 etager nærmest jernbanen, og en 5 etager sektion ud mod Godsbanevej. 

Bygningen ibrugtages i 1955. 

Det oprindelige kogehus får den østlige facade ombygget i forbindelse med fornyelse af kedlen i 

1954. Et behov for en ekstra kedel betød, at kogehuset udvides med en sidebygning mod syd i 1956.  
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Ombygning af kogehuset, 

administrationsbygning ud mod 
Tunnelstien, og en lille portner hus. Gul er 

bygninger der er opført af Sunlight 

Fabrikkerne A/S.  

 

 

 

 

 

 

 

N.S.D bygningen med den markante skrå 

facade mod jernbanen. Men endnu kun i 3 

etager mod jernbanen og 5 etager mod 

Godsbanevej. 

 

 

 

 

 

 

 

Kogehuset udvides for at skabe plads til en 

ekstra kedel.  
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Sunlight Fabrikkerne A/S 

 

Kgl Bibliotek. Luftfotosamling. Id: B02214_011b.tif. Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto. År: 1956. Sunlight Fabrikkerne A/S 

set fra sydøst. Første etape af den store ombygning er afsluttet, og der er ikke mange ledige arealer tilbage.  

Den store udbygning forløb efter planen, og i 1956 er fabrikkens bygninger et markant landmærke 

ved Glostrup Station.   

Uden for grunden betød ændringerne, at Tunnelstien ændrede udseende. Glostrupvænge på østsiden 

af stien og Sunlight Fabrikkernes administrationsbygning langs vestsiden. Langs 

administrationsbygningen er der afgivet et areal til offentlig cykelparkering ved Tunnelstien.  
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Byhistorisk Hus, Glostrup. Id: B543, 

Fotograf: Knud Hansen. År: 30 juli 

1944. Tunnelstien set fra nord. 

Glostrupvænge fra 1940 til venstre og 

villaen i baggrunden til højre. 

Administrationsbygningen er endnu ikke 

opført. Hegnet til Levers Sæbefabrik er 

nu en betonvæg, og løber fra jernbanen 

og til villaen. I folkemunde blev det 

senere til ”Berlinmuren”. 

 

 

 

 

 

 

 

Byhistorisk Hus, Glostrup, Id: B721. Fotograf: Glostrup Boligkommission. År: 20. marts 1972. Tunnelstien set fra Syd 

med de høje bygninger på begge sider, og den offentlige cykelparkering langs administrationsbygningen.  
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Selv om der ved ombygningen i 1950 

var tænkt stort i forhold til 

bygningernes størrelse, så overhalede 

udviklingen i efterspørgslen på sæbe- 

og hygiejneprodukter de gode tanker. 

N.S.D. tårnet måtte udvides til 5 etager i 

hele bygningens længde for at skabe 

plads til bl.a. tandpasta produktion. 

Bygningen med virksomhedens 

varmecentral og værksteder stammede 

fra opførelsen, og trængte også til en 

renovering og udvidelse. Værkstederne 

var blevet vigtig for driften af 

fabrikken. Standsninger i den effektive 

produktion kunne omgående mærkes på 

pengepungen. 

Produktionsapparatet moderniseres og 

effektiviseres løbende. N.S.D. 

produktionsapparatet fra 1955 må 

allerede udskiftes i 196014  for at kunne 

øge kapaciteten fra 2 tons i timen til 4 

tons. I den forbindelse bliver der vest 

for N.S.D bygningen indlagt et 

sporskifte i det private sidespor, og et 

kort stikspor lægges langs et tankanlæg 

for modtagelse olier og pulver fra 

jernbanevogne. 

De sidste ændringer på den oprindelige 

grund er nedrivning af den gamle villa, 

og en udvidelse af administrations-

bygningen helt hen til Godsbanevej. Der 

er indflytning15 i efteråret 1962. 

  

Hele N.S.D bygningen når op i fem etager og der bygges en 

ny varmecentral med tilhørende værksteder. 

Administrationsbygningen udvides.Der etableres et ekstra 

jernbanespor, og et tankanlæg vest for N.S.D bygningen. 
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Byhistorisk Hus, Glostrup.ID: B7176. Foto: Knud Hansen. År: 1958. Første udgave af N.S.D bygningen. Den lave del ud 

mod jernbanen er knapt synlig. 

 

 
Foto: Carsten N Gorm. ID: 31136. År: 9-3-1982. N.S.D. bygningen i sin endelige form med den skrå facade tæt ud mod 

jernbanen. 

 



Sunlight 
- Virksomhederne på matr.nr. 8dk 

  Side 22 af 53  

   

 

Kgl. Bibliotek. Luftfotosamling. Id: B02214_011c.tif. Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto. År: 1956. Sunlight Fabrikkerne A/S 

set fra syd. Bygningerne er nu i den afsluttende udformning og med Valo reklamen på toppen af N.S.D. bygningen. 

Billedet må være optaget efter 1962.  

 

Fra efteråret 1962 fremstår fabrikken, som det landmærke de fleste kender. Sunlight navnet på den 

nordlige facade af N.S.D bygningen, og Valo reklamen på toppen af bygningen. Et syn som mange 

togrejsende har set når de passerede Glostrup. 

Frem til nedrivningen sker der ikke ændringer på bygningerne på den oprindelige grund. 
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Kgl. Bibliotek. Luftfotosamling. Id: LLOA202-64-5251. Ophav: Landinspektørernes 

Luftfoto Opmåling. År: 1964. Udsnit af lodfoto. Gul markering af den oprindelige 

areal og rød markering af det i 1964 overtaget areal. 
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Byhistorisk Hus, Glostrup. Id: B8822. Fotograf: Herluf Wacher. År: 1988. Godsbanevej set fra øst med løbebroen over 

Godsbanevej. 

I 1964 køber Sunlight Fabrikkerne A/S 

grunde på syd siden af Godsbanevej. 

Det er grundene tilhørende A/S Sander 

Hansen og Co. Ud over virksomhedens 

grund er det villagrundene Godsbanevej 

15 og Glosemosevej 4. Det lykkedes 

Sunlight Fabrikkerne at overtage  

Glosemosevej 2 samtidigt med købet fra 

A/S Sander Hansen16. A/S Sander 

Hansen og Co havde en årrække til at 

afvikle sin virksomhed på grunden. 

Ca. 1969 bliver der etableret en løbebro 

med transportbånd fra N.S.D. 

bygningen over Godsbanevej til 

bygningen på sydsiden af 

Godsbanevej17. Pakningen af 

sæbepulver bliver flyttet fra N.S.D bygningen, og over i  de nye bygninger. Der var allerede 

jernbanespor på sydsiden af godsbanevej, og her bliver der med gaffeltruck læsset jernbanevogne.  

 

  

 

 

Sunlight Fabrikkerne A/S i sin endelige udformning med 

udvidelsen på den modsatte side af Godsbanevej. 
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Uni-Dan A/S 

 

Kgl Bibliotek, Luftfotosamling. ID: F00418_001. Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto. År 1972-1976. Uni-Dan fabrikken med 

løbebroen over Godsbanevej.  

Den 5. januar 1970 overdrager18 Sunlight Fabrikkerne A/S alle aktiver og passiver til Solofabrikken 

A/S i Sønderborg. Solofabrikken A/S ejes også af Unilever, så manøvren er en intern reorganisering 

af Unilevers aktivitet i Danmark. 

Den 4. december 1970 skifter Solofabrikken A/S navn til Uni-Dan A/S19. Samtidig stiftes en lang 

række datterselskaber, der drives efter vedtægterne i Uni-Dan A/S, bl.a. et nyt Sunlight Fabrikkerne 

A/S. Samtidig slettes det gamle selskab, der havde eget registrerings nummer.  

På sydsiden af Godsbanevej nedrives villaerne Godsbanevej 15 og Glosemosevej 4 i 197120. På 

Glosemosevej 4 indvies i i1973 en kontorpavillon, og Godsbanevej 15 indrettes til parkering. 

Godsbanevej 2 har sikkert givet problemer for Uni-Dan. Villaen har tilbage i tiden været udlejet som 

2 lejemål, og allerede den forrige ejer forsøgte at nedlægge det ene lejemål, men det blev afslået. 

Sunlight Fabrikkerne forsøger at nedlægge lejemålet i 1967 og Uni-Dan igen i 1972. Svaret kendes 

ikke, men fra 1977 har KRAKs vejviser en beboer registreret på adressen, og helt frem til 1990 hvor 

arealet ryddes af hensyn til bygningen af Amtsgården.  
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Status for Glosemosevej 6 er usikker. Grunden beholder ifølge luftfoto en indhegning rundt om 

grunden, og der er i KRAKs vejviser registreret en beboer frem til 1990. Men grunden Glosemosevej 

6 er medtaget på tegninger vedrørende byggesager på Uni-Dans arealer, og en ledsagende tekst til et 

billede af Glosemosevej fortæller at Glosemosevej 6 blev anvendt som mødelokale21. 

 

  

Byhistorisk Hus, Glostrup, Id: B8826, Fotograf: Herluf Wacher, Dato: 11 februar 1988. Glosemosevej set 

mod nord. Forrest til venstre Glosemosevej nr. 6, derefter tomten efter nr 4, derefter villa på nr 2. Bagest ses 

indkørslen til fabrikken på Godsbanevej 16. 
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I 1985 meddeler Uni-Dan at fabrikken i Glostrup stopper produktionen og afviklingen slutter i 1986, 

og nedrivningen foregår 1986 – 1988. 

Mulighederne for at modernisere produktionen har formentlig ikke været til stede på de tilgængelige 

arealer. Og miljømæssigt har det sikkert heller ikke været muligt at opnå byggetilladelse så tæt på et 

boligområde. 

 

  

Byhistorisk Hus, Glostrup. Id: B199. Fotograf: Aerodan. År:1988. Fabrikken under nedrivning. Af de oprindelige 

bygninger fra 1903 står endnu dele af kogehuset, skorstenen og bygningen mod jernbanen. 
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Sæbe virksomhederne på Godsbanevej 16 

 
Byhistorisk Hus, Glostrup. ID: B4558 Foto: Ukendt. År: 1986. Fabriksgården ud mod Godsbanevej efter at produktionen 

var standset. 

Vejviserne Krak22 og Glostrup23 viser at flere virksomheder havde adresse på Godsbanevej 16.  

Levers Sæbefabrikker A/S 

A/S Sæbekompagniet Gefion 

Solidox Tandhygiejne A/S 

Vinolia Company Ltd. 

Sunlight Fabrikkerne A/S 

Vasketeknisk Laboratorium A/S 

Vinolia A/S 

Blå Bånd Produkter 

Bortset fra Blå Bånd Produkter er virksomhederne aktive inden for sæbe og personlig hygiejne.  Alle 

virksomheder er en del af Unilever. I årene efter krigen delte nogle af virksomhederne 

telefonnummer med fælles omstillingsbord. 
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Sæbevirksomhederne på Godsbanevej 16 
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Lever Brothers Ltd var allerede etableret i Danmark da en personkreds herfra stiftede Levers 

Sæbefabrikker A/S i 1923. Efter sammenlægning af Lever Brothers og Unie Margarine til Unilever i 

1930 begynder langsomt etableringen af flere selvstændige selskaber. Første selskab er A/S 

Sæbekompagniet Gefion, der etableres tæt efter dannelsen af Unilever. I 1938 overtager Unilever det 

Amerikanske tandpastaselskab Pepsodent, og der etableres et dansk selskab med samme navn, og 

samtidig etableres Solidox Tandhygiejne A/S. I 1947 overtager Levers Sæbefabrikker A/S Solidox 

Tandhygiejne A/S, og etablerer et biselskab med samme navn. Vinolia Co Ltd. optræder i vejviseren 

allerede under krigen, men registreres først som selskab i 1946.  

Levers Sæbe Fabrikker A/S skifter navn til Sunlight Fabrikkerne A/S i 1950. 

I foråret 1970 overdrages alle aktiver og passiver fra Sunlight Fabrikkerne A/S til Solofabrikken A/S. 

Solofabrikken A/S er en margarinefabrik i Sønderborg, og det var herfra at Unilever førte 

”Margarinekrigen” i 1970 erne. Solofabrikken blev brugt til organisering af Unilever selskaber i 

Danmark. Senere på året 1970 skifter Solofabrikken A/S navn til Uni-Dan A/S, og der dannes bi-

selskaber for de mange selskaber der blev overdraget til Solofabrikken A/S. Typisk med det samme 

navn som det oprindelige selskab, men efter vedtægterne i Uni-Dan A/S. 

Under Uni-Dan forsvinder og opstår biselskaber med anvendelse af nye navne og tidligere navne.    

  

Byhistorisk Hus, Glostrup. Id:B8823. Fotograf: 

Herluf Wacher År: 1988. Ifølge skiltet i 

portnerbygningen har Sunlight skiftet tilbage til 

navnet Levers, som startede perioden med 

sæbeproduktion i Glostrup. 
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De store investeringer på matriklen sker under Levers Sæbefabrikker A/S, og fra1950 afløseren 

Sunlight Fabrikkerne A/S. Levers Sæbefabrikker starter med en aktiekapital på 1,5 Mil.Kr. I takt 

med udvidelserne i perioden 1950 til 1961 stiger aktiekapitalen fra 2,3 Mill.Kr. til 12 Mill.Kr. 

I A/S sæbekompagniet Gefion startes med 25.000 Kr, og der sker en mindre udvidelse der bringer 

aktiekapitalen op på 1 Mill.kr. Vinolia AS starter med 10.000 Kr. og udvider til 750.000 Kr. Begge 

virksomheder øger aktiekapitalen samtidig med udvidelserne i Sunlight Fabrikkerne. Pepsodent har 

en aktiekapital på 275.000 Kr. i hele sin levetid. 

Produktionen er foregået i Sunlight Fabrikkerne A/S, og de øvrige selskaber har stået for distribution, 

salg og import. A/S Sæbekompagniet Gefion har dog også har virket som underleverandør24 til 

Sunlight med bl.a. håndsæber. 

I Registreringstidende for Aktieselskaber er der et tydeligt personsammenfald mellem stiftere, 

bestyrelsesmedlemmer og direktion for de mange selskaber.  
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Bestyrelse og Direktion 

 

Kgl Bibliotek, Luftfotosamling. ID: NL64737:001.tif. Ophav: Nordisk Luftfoto. År 1928-1933. Levers Sæbefabrikker A/S 

Der er stadig plads til tennisbane, og en stor have til villaen. På skorstenen står Sunlight Sæbe  

Medstiftere af Levers Sæbefabrikker A/S er 

Carl Bernhard Staffeldt og Carl Hans 

Engberg.  Carl Bernhard Staffeldt er fra 

starten med i bestyrelsen, og er også en del af 

direktionen. Carl Hans Engberg tildeles 

prokura i forening med forskellige personer, 

der gennem årene er trainee på fabrikken. 

Ove Luise Staffeldt træder ind i bestyrelsen i 

1925. Einar Rosschou Larsen er afdelingschef 

på fabrikken fra starten. 

I 1930 dannes Unilever og samtidig oprettes 

A/S Sæbekompagniet Gefion. Stifterne er 

Carls Hans Engberg, Einar Rosschaou Larsen 

og Carl Bernhard Staffeldt, og de udgør også 

bestyrelsen. Einar Rosschou Larsen er 

Forretningsleder, og har fået tildelt Prokura.  Bestyrelsen i det nye firma har alle rødder i Levers 

Sæbefabrikker A/S, og det samme gælder for forretningslederen. 
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Carl Bernhard Staffeldt B D B  

Ove Luise Staffeldt B    

Carl Hans Engberg   B  

Einar Rosschau Larsen   B D 

Kun personer der indgår i flere selskaber er medtaget. 
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Byhistorisk Hus, Glostrup. ID: B6648. Foto: Ukendt. År: c1942. Sydsiden af kogehuset, og i baggrunden den oprindelige 

lagerbygning mod jernbanen med den nye 1 sal.  

I 1939 afløser Svend Staffeldt sin onkel Ove 

Luise Staffeldt i bestyrelsen for Levers 

Sæbefabrikker A/S. 

Sidst på året 1945 dør med kort mellemrum 

Carl Bernhard Staffeldt og Carl Hans 

Engberg. To centrale personer der har været 

med fra begyndelsen i 1924.  

Krigens afslutning åbner samtidig for 

etablering af det nye selskab Vinolia Co A/S. 

Sven Staffeldt overtager  fadererens plads i 

Sæbekompagniet Gefion, og får også en 

plads i bestyrelsen for det nye selskab 

Vinolia Co A/S. Med ind i den nye bestyrelse for Vinolia Co A/S kommer også Einar Rosschou 

Larsen. 

 Paul Jakob Andreas Fabricius kommer fra en direktør stilling for Vinolia Co AB i Stokholm, og han 

bliver sat ind i bestyrelserne for Levers, Gefion og Vinolia, og desuden som direktør for Levers 

Sæbefabrikker. Det er fortsat bestyrelser med udspring i Levers Sæbefabrikker A/S. 

Personkredsen er ikke med i Pepsodent A/S.   
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Svend Staffeldt B  B    B  

Einar Rosschau Larsen   B D   B  

Paul Jacob Andreas Fabricius B D B    B  
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Kgl Bibliotek, Luftfotosamling. Id: B02214_011.tif. Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto. År: 1956. Sunlight Fabrikkerne A/S. 

Første etape af den store udvidelse er afsluttet. N.S.D. bygningen, Administrationsbygningen og nyt Kogehus. 

I 1955 afløser Ebbe Jørgen Broe Christensen 

i bestyrelsen for A/S Sæbekompagniet 

Gefion, og er samtidig blevet direktør for 

selskabet. En ny person på vej ind i kredsen. 

Einar Rosschou Larsen stopper som direktør 

i A/S Sæbekompagniet, og bliver en del af 

direktionen i Sunlight Fabrikkerne A/S. Han 

beholder bestyrelsesposten i Gefion. 

I 1957 sidder Sven Staffeldt i bestyrelsen i 

alle 4 selskaber. 

Paul Jacob Fabricius er nu i bestyrelserne og 

er direktør i Sunlight Fabrikkerne A/S, 

Pepsodent A/S og Vinolia Co A/S. 

Erland Vilhelm Thrane bliver medlem af 

bestyrelsen i Sunlight Fabrikkerne A/S.   
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Svend Staffeldt B  B  B  B  

Einar Rosschau Larsen  D B      

Paul Jacob Andreas Fabricius B D   B D B D 

Erland Vilhelm Thrane B        

Ebbe Jørgen Broe Christensen   B D     
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Kgl Bibliotek, Luftfotosamling. ID: B02214_011g.tif. Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto. År: 1956. Sunligth Fabrikkerne A/S 

efter at sidste etape af udvidelsen er afsluttet. N.S.D. bygningen er i fuld højde, Administrationsbygningen har opslugt 

villaen, og der er nyt kedelhus og værksted ved skorstenen. Billedet må være optaget efter 1962. 

 I 1962 rejser Paul Jacob Andreas Fabricius 

til en Lever Brothers fabrik i Australien. 

Einar Rosschou Larsen går på pension. 

Ebbe Jørgen Broe Christensen tager over 

som direktør i Sunlight Fabrikkerne A/S, 

Pepsodent A/S og Vinolia Co AS. Han 

sidder desuden i bestyrelsen for Pepsodent 

A/S. 

Sven Staffeldt har afgivet bestyrelsesposten 

i Vinolia Co A/S. 

Personsammenfaldet er blevet mindre med 

årene, og i 1962-1967 er der kun 3 personer 

der går igen.  

Det falder til 2 personer i de sidste år før Uni-Dan, 1968-1969. Erland Vilhelm Thrane besidder 3 

direktørposter og 3 bestyrelsesposter og Sven Staffeldt 3 bestyrelsesposter.  
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Svend Staffeldt B  B  B    

Erland Vilhelm Thrane B        

Ebbe Jørgen Broe Christensen  D   B D  D 
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Carl Bernhard Staffeldt: 

f 1975, d 1945, Yngste af 5 børn. 

Overretssagfører 

 

Ove Luise Staffeldt: 

f 1873, d ?, Storebror til Carl Bernhard Staffeldt. 

Tømmerhandler.  

 

Svend Staffeldt: 

f. 1908 d. 1991, søn af Carl Bernhard Staffeldt. 

Sagfører. 

 

Carl Hans Engberg: 

f. 1878, d. 1945. 

Kontorchef. Første funktionær25 hos Lever Brothers i Danmark i 1915. 

 

Einar Rosschou Larsen: 

f. 1897, d. 1976.  

Afdeling chef. Ansat hos Lever Brothers 1919. 

 

Paul Jacob Andreas Fabricius: 

f. 1914 d. 2005. 

 1933-1936 Trainee hos Lever Brothers og Unilever, England. 1938-1940 Salgschef Vinolia, 

Stockholm. 1940-1945 Direktør Vinolia, Stockholm. 

 

Erland Vilhelm Thrane: 

f. 1915 d. 2013.  

Civiløkonom/HD i forretningsøkonomi. 

 

Ebbe Jørgen Broe Christensen: 

f. 1925 d. 2017 

Civilingeniør. 
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Produkterne fra Sunlight m.m. 

 

Byhistorisk Hus, Glostrup, Registrering B4554. Fotograf: Ukendt. År: ca 1930. Levers Sæbefabrikker A/S set fra nord-

øst. Der reklameres for LUX, Rinso, VIM og Sunlight.  

Lever Brothers Ltd. var et etableret firma da Levers Sæbefabrikker A/S åbnede i 1924, og mange 

varemærker var allerede kendt Danmark. I 1920érne og 1930´erne var der langt imellem 

anmeldelserne af nye varemærker, og på dette tidspunkt var fokus på navnet. 1940´erne er der en 

nedgang i anmeldelserne pga. krigen, inden det tager fart i 1950´erne og 1960érne. Nu er det ikke 

navnet der er i fokus, men mundrette slogans der helst skulle blive et synonym for mærket, og det 

betyder, at der anmeldes variationer over samme tema. 

I perioden 1921-1969 anmeldes af selskaberne i Glostrup 263 varemærker. 

157 varemærker Levers Sæbefabrikker A/S, Sunlight FabrikkernenA/S 

50 varemærker A/S Sæbekompagniet Gefion 

51 varemærker Vinolia Ltd, Vinolia Co A/S, Vinolia A/S 

4 varemærker Pepsodent A/S 

1 varemærke Solidox A/S 

I 1924 blev der reklameret grundigt på bygningerne med 4 varemærker på øst gavlen og på facaden 

mod jernbanen. Fabrikkens skorsten blev også brugt til en reklame for Sunlight Sæbe, der kunne 

læses over det meste af datidens Glostrup. Fabrikkens navn var der plads til 2 gange på facaden mod 

jernbanen 

Hvor intet andet er bemærket stammer reklametegningerne fra Registreringstidende for Varemærker. 
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Anmeldte Varemærker 1921 - 1969 

Lever Brothers Ltd, Levers Sæbefabrikker A/S, Sunlight Fabrikkerne A/S 

Adisol Eos Lyril Solium 

Adonis Equinol Mazo Sollys 

Adura Etax Meral Sparkla 

All Extra Metasuma Spiral 

Alvo Facet Mikroban Stendin 

Andy Ferte Myrona Steral 

Anti-odeur Film Star Neptune Suma 

Arima Flag Olva Sumo 

Armel Fluoran Omin Sumox 

Avolo Fluox Ominal Sun 

Bi-Action Flupp Omo Sunbeam 

Bio Luvil Flussol Paso Sunflex 

Breeze Flux PEP Sunil 

Brisk Flydende Lyn Phase III Sunilan 

Cadyl Fortex Phase IV Sunlight 

Caress FUN Presto Sunlit 

Cerish Gayal Pristionol Suno 

Cherish Gayla Radiant Sunset 

Clarax Gessy Radia-Plus Sunva 

Combinet Gibbs Fluoride Radil Surf 

Comfort Gold Dust Radiol Swan 

Comfy Goldine Radion Terel 

Corai Handy Andy Rang T-O 

Corall Hum Rasker Token 

Decision Jif Renofin TV 

Delta Kalogen Reward Twink 

Den selskabelige sæbe Klarpak Rexona Twinkle 

Deosteral Korall Rinse Ultrex 

Dermalin Lanocrystal Rinso Valo 

Dermasil Life Rinsolium Velvet Skin Soap 

Dermasoft Lifeboy Rinsomoderne Via 

Domestos Liril Run Vigor 

Double-Action Lita Savox Vim 

Dove Lobol Serf Wilkom 

Dovell Lunium Sisu Wisk 

Drysonex Luvil Skip Wist 

Dual LUX Smaragd Zog 

Due Luxor Snow Star  
Elidor Luzil Solida-Sunlight  
En-Zolve Lyra Solidox  
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Anmeldte Varemærker 1921 - 1969 

A/S Sæbekompagniet Gefion 

Allto Hytox Raila Sumasan 

Balsa Kirjo Rinex Sumasept 

Benzinol Livett RV220 Sumatil 

Braita Lumium Sactif Sumavitt 

Bryta Luval Sactiva Sumazon 

Clax Merlyn Solvio Sunex 

Climax Metrax Stella Symbol 

Deres vask vor hjertesag Nobla Sumabless Tazza 

Fura Orion Sumabright Vigoren 

Gefion Overo Sumakraft Wyrax 

Glitto Pastura Sumal Wyro 

Gylfe Pesto Sumalon  
Hamix Puck Sumanol  
 

Vinolia Co Ltd, Vinolia Co A/S, Vinolia A/S 

3-Dent Filtrasol Ministre Shadow Wave 

Be-Ta Bedre Tandpleje Florodyl Munta Shampoo Creme 

Bless Fluorodyl Najade Signal 

Bris Fram Ocilma Starperm 

Bris for men Frem Oratab Stripe 

Creamsilk Glamour Guide Paso Doble Sunsilk 

Daylight Go Pin-Up Trim 

Dentabs Harmony Plantyl Vinolia 

Dibo Junis Poem Vinolia creme sæbe 

Elida Kiddy Rayex Vinolia Model Set 

Elidance Lypsyl Rayve Zucces 

Elida-Success Medic Saturday night Zuxes 

Elidelle Melody Sea Witch  
 

Pepsodent A/S 

Irium Pepsodent Pepsofyl Pepsomat 

 

Solidox Tandhygiejne A/S 

Professor Visdomstand 
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LUX 
Navnet LUX er fulgt med fra Lever Brothers Ltd. Levers 

Sæbefabrikker A/S anmelder LUX i 1926 som sæbe til tøjvask. 
I 1931 anmeldes navnet første gang som toiletsæbe. 

Navnet Film Star bliver anmeldt i 1935. 

I 1937 dukker den første hentydning til filmstjerner op på 

indpakningen til toiletsæben. Det er en noget lang forklaring der 

bliver brugt. 

 

 

 

 

 

 

 

Tyve år senere, i 1957, dukker en noget kortere version op hvor det 

ikke længere er nødvendigt at fremhæve at det er kvindelige 

skuespillere der tales om. Der er dog stadig nogle fyldord omkring 

sæbens egenskaber. 

 

   

 

I 1967 anmeldes det korte slogan ”LUX stjernernes sæbe” og lidt 

senere på året anmeldes en ny indpakning. Det er første gang at der 

afviges fra det oprindelige design med blomster ornamentik. Nu 

optræder et foto og en enkelt stiliseret blomst. 

 

  

STJERNERNES SKØNHEDSPLEJE 

Verdens skønneste Kvinder, Filmstjernerne, 

plejer deres Hud med denne Toiletsæbe. 

Masser dens milde Creme-Skum ind i Huden, 

skyl med lunkent, og derpaa med koldt Vand. 

Denne velduftende hvide Skønhedssæbe gør 

Badet til en Nydelse. 

LEVERS SÆBEFABRIKKER A/S 

GLOSTRUP 

 

Til skønhedsplejen vælger 

9 filmstjerner af 10 Lux – 

den hvide blide skønhedssæbe. 

 



Sunlight 
- Virksomhederne på matr.nr. 8dk 

  Side 42 af 53  

   

Rinso 
Rinso stod på reklamerne på 

hovedbygningen ved åbningen i 1924, 

og i 1968 var der en anmeldelse af en 

mere tidssvarende indpakning. 
Billedsproget i 1926 er en vaskekurv, 

der antyder et betydeligt arbejde.  

I 1947 er en enkelt kvinde ved at 

hænge et enkelt stykke tøj til tørre. 

I 1958-1968 er temaet to kvinder, hvor 

den ene ser misundeligt på den andens 

hvide tøj. Arbejdet er tilsyneladende nu 

blevet reduceret til at bære det 

færdigvaskede tøj på plads.  

Senere i 1968 anmeldes to pakninger 

med Rinso navnet inden i en cirkel.  

Gennem årene er der anmeldt en del 

forskellige slogans. 

1949: Rinsolium 

 

1954: Skal det være hvidt 

 Skal det være Rinso 

 

1955: Der er rent! det er hvidt! 

 Der klart: det er Rinso 

 

1956: Så hvidt jeg ved….Rinso 

 

1959: Skal der være vask, 

 Skal det være Rinso 

 

1960: Der er Rinso til forskel 

 

1960: Rinsomoderne 

 

1964: Skumsikret Rinso 

 

1968: Rinso – Intet vasker hvidere 
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VIM 
Levers Sæbefabrikker anmelder VIM 

i 1926.  

Det er nøje beskrevet at etiketten er 

gul, og der er en sort trekant med 

hvide kanter over navnet VIM også 

sort med hvide kanter. Ingen tvivl om 

at det har en tydelig signalværdi på 

hylden i butikkerne 

Trekanten beholdes i 1936 hvor 

indpakningen suppleres med billeder 

af forskellige brugsområder. 

Der er ikke flere anmeldelser før 

1966 hvor indpakningen 

moderniseres, og i tidens ånd er det 

blevet til Aktiv Vim og 

Bakteriedræbende Vim. 

I 1967 anmeldes sloganet: Vim 

dræber levende snavs 
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Sunlight 
Navnet Sunlight Sæbe stammer fra de tidlige år i Lever Brothers 

Ltd. Den første danske anmeldelse er fra Lever Brothers Ltd i 

1921. Der er tale om en skabelon der kan anvendes med 

national tekst. 

Farvebilledet er et eksempel på anvendelse af skabelonen i 

Danmark. Oprindelse og årstal er ukendt. Sæben er universal og 

kan anvendes til tøjvask, rengøring og håndvask 

I 1930 og 1937 er der anmeldt en håndsæbe. I 1930 er der 

elementer at blomsterornamentik, mens pakningen i 1937 er 

uden ornamenter. Men sæben er nu herlig forfriskende og 

behagelig parfumeret  

I 1947 optræder en pakning med universal sæbe, der 

genanvender skabelonen fra 1921, men uden ornamentikken. 

Bagsiden prydes af en tegning af fabrikken i Glostrup 
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 Byhistorisk Hus, Glostrup, Id: A168/8, År: 1945-1950. Reklameplakat for Sunlight spaaner. Der 

anvendes den oprindelige Levers design på indpakning og spåner staves med dobbelt a. 
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Med navneændringen fra Levers 

Sæbefabrikker til Sunlight 

Fabrikkerne skiftes også design 

på indpakningerne. 

Sunlight Stangsæbe er en klassisk 

sæbe. Ifølge beskrivelsen er den 

egnet til kogevask, finvask, 

opvask, rengøring og håndvask. 

Oprindelsen af billedet er ukendt, 

og det må være fra efter 1951, 

hvor Sunlight bomærket bliver 

registreret som varemærke. 

En ny indpakning af sæbespåner 

anmeldes i 1956 

I 1966 får sæbespånerne en 

indpakning i tidens ånd med 

billeder. 

Maskinvask vinder frem og i 1968 

anmeldes en lavtskummende 

maskinvaskepulver i en meget 

enkel indpakning. 
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.  

 

Sunlight bomærket bliver anmeldt som 

varemærke 21 juni 1950 kl. 10:30 og 

bliver registreret 3 februar 1951.26 

Bomærket er sikkert kommet op på 

N.S.D. bygningen ved ibrugtagningen i 

1955, og bliver siddende til bygningen 

bliver udvidet i 1959. 

I samme periode skiltes med Sunlight 

Fabrikkerne A/S på den oprindelige 

bygning ud mod jernbanen. 

 

 

 

 

 

 
Byhistorisk Hus, Glostrup, Id:B5191, Fotograf: Ukendt, År:1963. Ud 

mod jernbanen skiltes med Sunlight Fabrikkerne A/S.  

 

Kgl.Bibliotek. Luftfotosamling. ID: B02214_011a.tif. Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto. 

År: 1956. Udsnit der viser N.S.D. bygningen med bomærket i det nordvestlige hjørne. 
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Byhistorisk Hus, Glostrup. Registrering: B4551. Foto: Eric Klitgaard. År: 20 august 1986. N.S.D. bygningen 

set fra nordøst. Taget i forgrunden er Glostrup station.  

 

  

Da N.S.D. bygningen blev udvidet i 1959, blev der plads til meter 

høje røde neon bogstaver på en gul mur ud mod jernbanen. Det var 

en reklame alle kunne læse dag og nat. Det er usikkert hvornår 

navnet kom op, men det er sket i perioden 1959-1962 

 På taget er en teknisk installation fra ombygningen af N.S.D. 

produktionen i 1960 blevet udnyttet til en farvestrålende valo-tønde, 

der kunne ses over det centrale Glostrup. Den må være opsat i 

perioden 1960 – 1962. 

  

 

 

 

 

 

Byhistorisk Hus, Glostrup, Id: 

 B8976. Fotograf: Eric 

Klitgaard. År: 1986. Den 

markante Valo reklame der 

fik tilnavnet ”Valo tårnet”. 
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Valo 
 

 

Navnet Valo bliver registreret i 1936. 

Valo er et vaskepulver der hører til 

N.S.D. (Nonsoapy Detergent) gruppen 

af vaskemidler, der først produceres i 

Glostrup fra 1954-1955. 

Den røde og blå indpakning, med Valo 

navnet inde i en hvid stjernen, blev 

anmeldt i 1954. 

 

1963: Valo med nylon-hvidt. 

1965: Skumsikret valo 

1967: Valo – vasker så hvidt – 

  selv mænd kan de det 

1968: Valo mere end rent og hvidt.. 

     Bio-tindrende hvidt! 

1968: Valo vasker Bio-tindrende hvidt! 

1968: Valo vasker mere op for pengene  
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www.nostalgi.billedbladet.dk, Valo annonce fra 1958 
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Rexona 
Rexona navnet stammer fra 1908 i Australien, og er oprindeligt et 

antitranspirations middel. Hvordan navnet er kommet til Unilever har 

ikke kunnet findes frem.  

I Danmark er det først navnet Steral der registreres i 1950. Rexona 

registreres i 1951 og senere i 1951 registreres Rexona med Steral. 

I 1965 registreres så det slogan der er blevet synonym for Rexona og 

nogle afledte slogans: 

Altid plads til én til der bruger Rexona. 

 

Ingen her kan tage bad 6 gange om dagen! 

Hvor er det godt, så mange bruger Rexona! 

 

De er altid velkommen, når de bruger Rexona 

 

Man dufter så dejligt af slet ingen ting – 

takket være Rexona 

 

I 1967 registreres slogans for forskellige former for kropslugte 

 

Rexona stopper S.L. (Svedlugt) 

 

Rexona stopper T.O. (Transpirations-odeur) 

 

Rexona stopper K.O. (Krops-odeur) 

 

Rexona stopper B.O. (Body-Odeur) 

 

Slogans blev fulgt af reklamebilleder med en fremhævet person midt i 

menneskemængde, eller med at stoppe flest mulige personer ind i 

forskellige bil mærker.  
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I 2020 er LUX stadig på hylden i supermarkedet. 

Ikke længere med filmstjerner i fokus, men stadig 

med temaet skønhed. 

Dove er registreret i 1956 af Sunlight Fabrikkerne 

A/S og sælges stadig. 

Neutral er et nyere mærke fra Unilever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud af de fire mærker der ligger på hylden, står der Unilever bag på Lux, Dove og Neutral. 
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