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Doftminnet  
leder till 
djungeln
Doften från en parfym är porten till ett minne, för-
klarar franska parfymören Pascal Sillon. Tillsammans 
med fyra kolleger från doft- och arombolaget Symrise 
är Sillon på doftexpedition djupt i Madagaskars djung-
el för att skapa nya minnesportar.

De flesta parfymreklamer ger illusio-
nen av romantik och spänning, mys-
tik och intrig. Skönheter i böljande 
klänningar som svävar längs Seine-
floden med Eiffeltornet i bakgrun-
den och män på motorcykel i skug-
gan av europeiska storstäder. 

Parfymtillverkare som Pascal 
Sillon och Emilie Coppermann från 
Paris, Nathalie Benareau från New 
York, Eurico Mazzini från Sao Paulo 
och M. Subramanian från Singapo-
re medverkar alla till det glansfulla 
bildspråket, men nu sitter de i en an-
språkslös restaurang i Östafrika och 
torkar upp efter ösregnet medan de 
diskuterar vetivertrötterna som de 
just grävt ur jorden. 

– Har du läst Proust? I På spaning 
efter den tid som flytt använder Mar-
cel Proust Madeleinekakan som ex-
empel på något som påminner om 
en händelse i det förflutna. Vårt jobb 
är att skapa Madeleinekakor, säger 
parfymören Pascal Sillon.

– För mig var det verkligen spe-
ciellt att se vetivertroten. Den är en 
av mina favoritdofter men jag vis-
ste inte hur den ser ut. Att gräva ro-
ten ur jorden och dofta på den färsk 
var ett fantastiskt ögonblick, säger 
Benareau, en fransk parfymör bo-
satt i USA. 

Kända råvaror i nytt samman-
hang

Vetivertgräsets eteriska olja ut-
vinns ur dess rot och är populär i 
herrdofter (t.ex. Terre D’Hermes 
och Tom Ford Grey Vetiver). 80% av 
vetivertoljan som används i parfym 
kommer från gräs som odlas i Haiti, 
men Symrise – som på Madagaskar 
hittills har ägnat sig mest åt vanilj-
produktion – vill hitta en växt som lo-
kala jordbrukare kan odla under den 
magra säsongen. Med en komplette-
rande produkt skulle de inte behöva 
sälja sin vanilj innan den är mogen. 

– Både odlarna och konsumen-
ten skulle vinna på det, säger Alain 
Bourdon som ansvarar för bolagets 
framställning på Madagaskar. Vanil-
jens världshuvudstad, SAVA-regio-
nen (ett område på ca 25 500 km2 

med regnskogar som sträcker sig 
över nordöstra Madagaskar) har 
ett klimat perfekt för vetivertgrä-
set, Det talar för odling här, men det 
finns även andra alternativ som ci-
trongräs, peppar och ingefära.

Farm till flaska
För att komma till Ankavana, där 
vi ska se hur man destillerar olja ur 
rosépeppar, studsar vår bil timtals 
längs en slingrande grusväg – del-
vis för att regnet gjort vägen mer el-
ler mindre oframkomlig, men ock-
så för att vi gång på gång stannar för 
att dofta på växter vid sidan av vä-
gen. Bilen måste skuffas igång efter 
varje rast. 

Efter tre timmar är vägen så dålig 
att vi tvingas lämna bilen och hop-
pa i kajaker som tar oss längs floden 
till vårt mål. När vi två timmar sena-
re kommit fram har regnet äntligen 
slutat och doften av Ylang-Ylang och 
Frangipani hänger i luften. 

– C’est superb! utbrister Bena-
reau, och hennes kolleger samtyck-
er. Det är som att promenera genom 
ett parfymmoln. Ylang-Ylang blom-
man avger en av de mest dramatis-
ka dofterna i naturen, men i parfym-
världen upplevs den numera passé. 

– Om jag försöker använda Ylang 
är feedbacken alltid ”Det luktar som 
min farmor”, säger Benareau med 
ett skratt.

Däremot är peppar en växan-
de trend. Den dyra oljan förångas 
snabbt, så det finns lovande möjlig-
heter för experimenterande. 

– Det är stor efterfrågan på krydd-
noter i parfym, som i t.ex. Estee Lau-
ders ”Pleasures”, men oljan är så dyr 
att du kan skatta dig lycklig om din 
slutprodukt innehåller ens 1%. Om 
Symrise kan producera pepparol-
jan här ger det enorma möjligheter. 
Marknaden är kolossal, förklarar 
Coppermann som producerar par-
fymer för modehus som Givenchy, 
Carolina Herrera och Paco Rabanne. 

Vi fortsätter med båt för att kom-
ma till en plantage där Mihen, en lo-
kal jordbrukare, odlar vanilj på fy-

Fakta

Madagaskar

●● Statsskick: Republik,  
förbundsstat

●● Huvudstad/invånarantal:  
Antananarivo/1 987 000 

●● Yta: 587 041 km2

●● Invånare: 22 600 000

●● Folkgrupper: 18 officiella, de 
största är Merina, Betsimisaraka 
och Betsileo

●● Religion: Ursprungsreligioner 
52.0 %, Kristna 41.0 %,  
muslimer 7.0 %

●● Språk: Malagassiska  
och franska

●● Läskunnighet:  
Män/Kvinnor 67.4 / 61.6

●● Självständighet:  
26 juni, 1960 från Frankrike

●● BNP / capita: USD 505

●● Valuta: Ariary (MGA)

●● Största handelspartners  
(export): Frankrike, Kina, USA

●● Befolkning under fattigdoms-
gräns: 50.0 %

●● Mobiltelefoner: 8 564 000

●● Största exportprodukter:  
Vanilj (4/5 av världens vanilj 
kommer från Madagaskar), 
kryddneljika, kaffe. 

CIA World Factbook 2015

FöRE FöRädlINgEN. Ylang-Ylang 
blomman används i parfymer som 
Chanel No 5, J’Adore Christian Dior 
och Anais Anais by Cacharel.  Foto: 
CARitA Rizzo

dOFTARbETARE. Pascal Sillon 
doftar på färska vetivertrötter.  Foto: 
CARitA Rizzo

låNgT INNE. Efter två timmars 
kajakfärd kommer vi till den lilla byn 
där vi ska övernatta. Mihen, en lokal 
Malagasi jordbrukare, tar oss till sin 
vaniljodling.  Foto: CARitA Rizzo

MåNgSIdIg. Kakaofrukten har en 
citrussmak, medan de obearbetade 
nötterna smakar bittert.  Foto: CARitA 
Rizzo

dOFTRESA. Botanisten Fanny 
Rakotoarivelo, Emilie Coppermann, 
M. Subramanian, Eurico Mazzini 
och Nathalie Benareau) analyserar 
dagens fynd: eldkrona, kakao, kaf-
feblomman, vanilj.  Foto: CARitA Rizzolär mer på nästa uppslag

ra av sina 75 hektar. Symrise, som 
köper hans vaniljbönor, har nyligen 
har byggt en destillationskolv på 
hans mark, en investering som Mi-
hen så småningom betalar tillbaka.

 I dag ska man destillera löv från 
rosépepparträdet för att demonstre-
ra hur kolven fungerar. Pepparlöven 
har en fin arom och parfymtillver-
karna kliver turvis upp till mynning-
en på den enorma kastrullen för att 
dofta på råvaran.

– Encroyable, muttrar Sillon med-
an han smular sönder några löv mel-
lan sina fingrar. 

Vaniljproduktion
Medan löven destilleras tar vi en 
vandring i den kaotiska djungeln. 
Inga prydligt odlade rader i stil med 
vinrankor - vaniljen växer godtyck-
ligt och varje blomma måste hand-
pollineras för att bära frukt. Vi tu-
ras om att pollinera blommor, en 
erfarenhet som väcker starka käns-
lor särskilt hos indiska Subramani-
an som arbetar med hygienproduk-
ter i Singapore. 

– Eftersom vanilj inte har en in-
sekt som pollinerar blomman så blir 
det vår uppgift. Du ger något ett liv. 
Det är nästan som att bli förälder, sä-
ger han.För ”Subbu”, som speciali-
serat sig på tvålar, krämer och an-
dra vårdprodukter, är vanilj ett doft-
ämne som han använder i syntetisk 
form nästan dagligen. Nu, efter att 
ha sett vaniljen i naturen och bönans 
olika bearbetningsskeden, har hans 
bild förändrats. 

– För mig har vanilj endast existe-
rat som något sött, men den är myck-
et mer komplicerad. Vaniljproduk-
tionen är en så långdragen process 
att jag uppskattar den mycket mer 
än tidigare. Varje böna sköts av en 
enskild person.

Doftsession
Veckan avslutas med en doftsessi-
on. Vi testar 15 olika eteriska oljor, 

text &  Foto: caRIta RIzzo
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Fakta

Symrise

●● Global leverantör av dofter 
, aromer , kosmetiska ingre-
dienser samt näringslösning-
ar. Bland kunderna finns till-
verkare av parfymer, kosme-
tika, mat och dryck, läkeme-
delsindustri och producenter 
av kosttillskott, mat till säll-
skapsdjur och barnmat. 

●● Företaget är uppdelat i två 
delar: ”Flavor & Nutrition” och 
”Scent & Care”.Företaget är 
världens tredje största med 
konkurrenter som Firmenich, 
Givaudan, iFF (international 
Flavors and Fragrances), Fru-
tarom och takasago interna-
tional.

●● Grundad: 2003 efter sam-
manslagingen av Haarmann & 
Reimer (H&R) och Dragoco. 

●● Huvudkontor: Holzminden, 
tyskland.  

●● Antal anställda: 8160

●● omsättning: 2 120 miljarder 
euro (2014)

På MIHENS MARk HAR SYMRISE 
REST EN kOlv FöR ATT dESTIl-
lERA OljA FRåN växTER. Oljan 
kan transporteras med mindre risk 
att fara illa på vägen till en fabrik.  
Foto: CARitA Rizzo

PAkETERINg. I vaniljfabriken sit-
ter tvåhundra lokala arbetare och 
sorterar vaniljbönor enligt utseende 
och kvalitet. 
 Foto: CARitA Rizzo

och i många olika versioner. Parfym-
tillverkarna jämför produkten från 
Madagaskar med industristandar-
der. Sillon, Coppermann, Benaureau, 
Subramanian och Mazzini ger sina 
åsikter om vilka dofter är brukbara 
och värda en investering. 

Utöver själva sammansättningen 
är en parfyms försäljningsargument 
dess pris och exklusiva ingredienser. 
En parfym kan inte copyrightskyd-
das, så om Symrise kan erbjuda en 
eterisk olja till enbart en kund har 
de redan ett försprång i den hårda 
konkurrensen mellan arombolagen. 

Trots att pepparlöven impone-

rade gruppen tidigare får oljan inte 
deras godkännande. Oljan från pep-
parkornen är däremot värd mera ut-
forskning. Gruppen doftar på kanel, 
citronella, currylöv, kummin, inge-
fära och niaouli – som vi tidigare i 
veckan sniffat på vid vägkanten. 

– Butyrique, säger Benareau och 
rynkar på näsan. Ordet används som 
synonym för kräkning. 

Parfymörerna har inte samma 
åsikt om alla oljor, ofta beroende på 
vilken marknad de betjänar, men de 
lyssnar uppmärksamt på varandra. 

– Var och en av oss kan ofta ur-
skilja en sida av en doft som de an-

dra inte märker. Vi kommer från oli-
ka länder men vi talar samma språk, 
säger Sillon.

Malagassiminnen
Efter en vecka anländer en ny grupp 
parfymtillverkare från Symrise till 
Madagascar. På grund av ett avbokat 
flyg som försenat oss ett dygn råkar 
vi träffa dem på det kaotiska flygfäl-
tet i Sambava. Rena, torra och ivriga 
ser de fram emot en vecka av erfa-
renheter som ger inspiration till nya 
doftkreationer, men berättelser om 
timmars båtresor i ösregn, slippriga 
körturer i smörig terrakottafärgad 

lera, kalla bad, och svettiga hajkar 
i den heta djungeln får dem snabbt 
att blekna.

Coppermann, Benareau och Sil-
lon skiner däremot som solen när 
de skildrar upplevelser de aldrig 
kommer att glömma. Alla resenä-
rer är fulla av nya idéer som de hop-
pas kunna förverkliga i laboratorier 
runtom i världen.

Coppermann ser framemot att 
kombinera kaffeblomman med gra-
pefrukt och ananas i en ny parfym. 
Subbu vill försöka utnyttja vanilj-
blommans färska doft som har spår 
av citrus och mint. Benareau vill ex-

perimentera med vetiverts mera 
mylliga egenskaper. 

Ingen användare som i framtiden 
köper deras parfymer kommer att 
ha en aning om den obekväma ar-
betsresan som lett till slutproduk-
ten. Men poängen är inte att få kun-
den att uppleva resenärernas min-
nen utan sina egna. 

– Mitt minne är inte ditt minne, 
säger Sillon. 

Var och en har sin egen Made-
leine.
feature@ksfmedia.fi


