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Dette er historien om Carlsbergfondet.  
Men det er også historien om, hvor langt man kan  
komme, hvis man arbejder hårdere, tænker større,  

vover mere og bestandigt stræber efter det fuldkomne.  
Carlsbergfondet blev grundlagt på en passion. En passion  

for perfektion. Den dag i dag hylder Fondet stadig  
det ypperste, det perfekte, det fuldkomne inden for  

forskning, videnskab og kunst.
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Vi lever i en tid, hvor “new is normal”, hvor foran-
dring er mere almindelig end stabilitet. Vi lever i 
en tid, hvor alt synes muligt, og hvor det eneste, 

vi kan vide os sikre på, er, at i morgen ikke bliver lige-
som i dag. 
 Det vidste J.C. Jacobsen også, da han i 1847 grund-
lagde Carlsberg. På det tidspunkt buldrede den industrielle 
revolution overalt i Europa, og politisk, socialt og kulturelt 
var verden i forandring. Midten og slutningen af det 19.  
århundrede var en brydningstid, som på mange måder  
afspejler vores tid i dag. New was normal. 
 J.C. Jacobsens svar på udfordringerne var klart. Han 
var overbevist om, at viden og indsigt var altafgørende for 
at kunne navigere i en foranderlig virkelighed. Eller som 
han selv skrev i et brev til sin søn Carl i 1865:

“DEN, DER BESIDDER DE GRUNDIGSTE 
KUNDSKABER I KEMI OG HJÆLPE-

VIDENSKABER I FORBINDELSE MED DEN 
FORNØDNE PRAKTISKE FÆRDIGHED OG 

INDSIGT, HAN VIL VÆRE EUROPAS FØRENDE 
BRYGGER I DEN KOMMENDE GENERATION.” 

Derfor grundlagde J.C. Jacobsen Carlsberg Laboratorium, 
som skulle blive en af verdens mest banebrydende forsk-
ningsenheder. Derfor engagerede han sig dybt i samfundet 
og stillede sin viden og velstand til rådighed. Derfor testa-
menterede han hele sit livsværk til Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab, så landets skarpeste hoveder 
kunne stå i spidsen for bryggeriet. Derfor grundlagde han 
Carlsbergfondet, som ikke bare støtter den ypperste forsk-
ning, videnskab og kunst, men til stadighed har stemme-
majoriteten i Carlsberg-gruppen, nu det fjerdestørste  
bryggeri i verden. 
 J.C. Jacobsen og hans søn Carl Jacobsen var mænd af 
deres tid. Men de var også mænd af fremtiden – og derfor 
er deres værdier, tanker og visioner stadig krystalklare og 
mere relevante end nogensinde før.
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Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet
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Når man i dag oplever frug-
ten af Carlsbergfondets 
alsidige arbejde og aktivi-

teter, dukker ordet “perfektion” helt 
naturligt op i tankerne. Hvad enten 
man begejstres over den forsk-
ning, videnskab og kunst, Carls-
bergfondet støtter, eller nyder en øl 
fra et af Carlsberg-gruppens bryg-
gerier, så bør man sende en tanke 
ca. 150 år tilbage i tiden. 
 Tanken skal til København 
til en fremsynet ølbrygger. Jacob 
Christian Jacobsen, eller J.C. Jacob-
sen, som alle kaldte ham. Jacobsen 
fortjener en tanke, fordi han med 
sine egne ord ville udvikle øl “til 
den størst mulige fuldkommenhed”. 
Ordene er fra hans testamente og 
giver ikke indtryk af en succes-
rig erhvervsmand, der læner sig 
selvtilfreds tilbage for at beskue sit 
livsværk. Det kunne han nu godt 
have gjort. Hans blomstrende virk-
somhed, Carlsberg, havde på det 
tidspunkt markeret sig som et af 
Europas førende og mest velrenom- 
merede bryggerier. Alle kendte og 
respekterede “Bryggeren” fra Kø-
benhavn, som han også blev kaldt.

PASSION FOR 
PERFEKTION

J.C. Jacobsens ord er ikke en vag 
hensigtserklæring, som her er hevet 
frem fra en hylde langt nede i Carls-
bergs arkiver. De lever, og de stråler. 
De er blevet til bryggeriet Carlsbergs 
“gyldne ord”. De er gengivet i den 
fundats, der opstiller rammerne og 
målsætningen for Carlsbergfondet, 
som den dag i dag er hovedaktio-
nær i Carlsberg. De bliver efterlevet.
 I København passerer medar-
bejderne på Carlsbergs hovedsæde 
hver dag under de gyldne ord, som 
er indgraveret i en marmortavle 
over indgangsporten. 

DEN STØRST MULIGE 
FULDKOMMENHED ER EN 
AF DE KERNEVÆRDIER, 

SOM CARLSBERG-
GRUPPENS MANGE 

BRYGGERIER VERDEN 
OVER DRIVES EFTER.

De gyldne ord er særdeles frem- 
synede. For med dem var J.C.  
Jacobsen i høj grad selv med til at 
sørge for, at Carlsberg nu mange 
år senere er verdens fjerdestørste 
bryggerikoncern og råder over nogle 

af branchens stærkeste brands. De 
er intet mindre end fundamentet for 
Carlsbergfondets virke og handler 
om ambition og dedikation. Det er 
Jacobsens ord, man i dag mærker, 
når man ser resultaterne af Carls-
bergfondets engagement og arbejde. 
Et arbejde, der går ud på konstant 
at være forandringsparate, dynami-
ske, gøre sig umage og udvikle sig. 
Et arbejde, der altid har fokus på at 
stræbe efter det fuldkomne.

Dipylonporten (Dobbeltpor-

ten) fungerer som indgang til 

Carlsberg-gruppens hovedkvar-

ter i København. Over porten 

hænger marmortavlen med “De 

gyldne ord”: “Ved bryggeriets 

drift skal det være det stadige 

formaal uden hensyn til den 

øjeblikkelige fordel at udvikle 

fabrikationen til den størst 

mulige fuldkommenhed saale-

des at dette bryggeri og dets 

produkter altid kunne staa som 

et mønster og ved deres exem-

pel virke til at ølbryggeriet her 

i landet holdes paa et højt og 

hæderligt standpunkt.” Ordene 

stammer fra J.C. Jacobsens 

testamente, men Carl Jacobsen 

gjorde dem også til sine.
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SØGEN 
EFTER 
DET 

SUBLIME
Carlsbergfondet er et af verdens 
ældste erhvervsdrivende fonde. 

Her blomstrer ambitiøs bryggeri-
virksomhed side om side med 

forskning og støtte til det ypperste 
inden for videnskab, kunst og 

kultur. Fondets formand står ikke 
bare i spidsen for Carlsbergfondet, 
men er også bestyrelsesformand 

for virksomheden Carlsberg. 
Sådan har det været siden 1876.

Hvad har banebrydende 
forskning i bioteknologi 
og værker af anerkendte 

billedkunstnere med velsmagen-
de øl at gøre? Ved første øjekast 
nok ikke så meget. Men sammen-
hængen er der. Den hedder Carls-
bergfondet. Her blomstrer bryg-
gerivirksomhed side om side med 
videnskab, kunst og kultur. 
 Carlsbergfondet er en unik 
konstruktion. Fondets formand 

står ikke bare i spidsen for Carls-
bergfondet, men er også formand 
for bestyrelsen i virksomheden 
Carlsberg A/S. Carlsbergfondet er 
med til at sikre, at bryggeriet drives 
med fokus på forskning, innovation 
og produkter af høj kvalitet. Sam-
tidig er det også Carlsbergfondets 
opgave at bidrage til samfundet 
gennem støtte til videnskab, kunst 
og kultur. Det bedste skøn er, at 
Fondet i tidens løb har uddelt bevil-
linger for mange milliarder kroner. 

Fremdrift gennem  
videnskab 

Forbindelsen mellem bryggeri og 
samfund ligger i Carlsbergfondets 
DNA. Da J.C. Jacobsen stiftede 
Carlsbergfondet i 1876, lagde han 
grunden til et af verdens allerførste 
erhvervsdrivende fonde med sam-
fundsmæssige forpligtelser. Carls-
bergfondet afspejler, at J.C. Jacobsen 
gennem hele sin lange karriere var 
optaget af det enkle, men vigtige 
spørgsmål, som enhver seriøs bryg-
ger bør stille sig selv: Hvordan laver 
man det bedste øl?
 Som et svar på det spørgsmål 
oprettede Jacobsen i 1875 Carlsberg 
Laboratorium, som for længst har 
skrevet sig ind i historiebøgerne 
som en af industrihistoriens mest 
banebrydende forskningsenheder. 
Her forsker fremtrædende viden-
skabsfolk intensivt i ølbrygning ud 
fra Jacobsens overbevisning om, at 
processen kan forbedres gennem 
anvendelse af resultater fra viden-
skabelige undersøgelser. 
 Et andet af Jacobsens svar 
var at testamentere hele sit livs-
værk til Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab. Han var 
overbevist om, at Carlsberg bedst 
kunne fremtidssikres, hvis landets 

Indgangen til Carlsberg

Laboratorium, som den dag

i dag stadig er aktivt.

Pursue Perfection
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klogeste og skarpeste hoveder stod 
i spidsen for bryggeriet. Det blev så 
Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskabs opgave at udpege 
en bestyrelse, som både skulle 
lede Carlsbergfondet og bryggeriet. 
Sådan er det stadigvæk.
 Samtidig ville Jacobsen med 
økonomisk støtte takke forsknin-
gen generelt, fordi Carlsberg havde 
nydt godt af den i sin udvikling. 
Særligt forskning, som også kom-
mer samfundet til gode. Derfor  
har samfundsengagement og CSR 
(corporate social responsibility) 
altid været en fuldstændig integre-
ret del af Carlsbergfondets arbejde.

Enestående kunst,  
kultur og sport

Carlsbergfondets rolle i samfundet 
ses også tydeligt i kunst- og kul-
turlivet, hvor Fondet er en mar-
kant igangsætter og medspiller. 
Allerede i 1878 fik Fondet ansvar 
for Det Nationalhistoriske Muse-
um på Frederiksborg Slot nord for 
København. Helt i tråd med J.C. 
Jacobsens globale udsyn formidler 
museet i dag ikke kun danmarks-
historie gennem malerier, møbler 
og kunstindustri, men arrange-
rer nu også store udstillinger med 
eksempelvis russisk og kinesisk 
portrætkunst.
 Også Ny Carlsberg Glyptoteks 
samling af fransk impressionisme 
og antikke skulpturer er i interna-
tional særklasse. Glyptoteket, som 
ligger midt i København ved siden 
af Tivoli, er en del af Ny Carlsberg-
fondet. Det oprettede Carl Jacob-
sen i 1902 med et klart formål om 
at støtte kunsten, da han overdrog 
sit selvstændige bryggeri, Ny Carls-
berg, til Carlsbergfondet. Carlsberg-
fondets seneste knopskydning er 

Carlsbergfondets bestyrelse 

består af fem medlemmer fra 

Det Kongelige Danske Viden-

skabernes Selskab og har en 

bred faglig sammensætning. 

Fondets første formand, Johan 

Nicolai Madvig (1804-1886), var 

klassisk filolog og rektor ved 

Københavns Universitet. Også 

en jurist, en farmaceut, flere 

historikere og videnskabsfolk 

fra andre faggrupper har haft 

formandsposten. Den nuvæ-

rende formand, Flemming 

Besenbacher, er professor i 

nanovidenskab ved Aarhus 

Universitet.

Tuborgfondet, der støtter erhvervs-, 
kultur- og idrætsliv.

Fremtidssikret

Carlsbergfondet blev grundlagt på 
værdier som kvalitet, forskning, in-
novation, CSR, høj integritet, åben-
hed, tillid, lige muligheder samt 
afstandtagen fra korruption. Det 
er Fondets historiske mandat, som 
stadig er gældende den dag i dag. 
Men verden har ændret sig siden 
1878, og det har Carlsbergfondets 
opgaver også. Lige så vigtigt det er 
at være tro mod sine rødder, lige 
så vigtigt er det at være foran-
dringsparat og i tråd med tiden. 
Derfor har Carlsbergfondet også 
tilpasset sig virkeligheden og i flere 
omgange justeret fundatsen for  
at kunne leve op til J.C. Jacobsens 
oprindelige vision. 

Carlsbergfondet er oprettet 

af kaptajn, brygger J.C. Ja-

cobsen ved Fundats- og  

Gavebrev af 25. september 

1876, kongeligt konfirmeret 

den 18. oktober 1876.

Carlsberg-  

gruppen
Grundlagt af J.C. Jacobsen  

i 1847 og i dag verdens fjerde-  

største bryggeri.

Ny  
Carlsbergfondet

Oprettet af Carl Jacobsen i 1902  

og støtter kunsten. Bidrager til driften 

af Ny Carlsberg Glyptotek.

Ny Carlsberg
Glyptotek

Museum grundlagt af Carl Jacob-

sen i 1902. Har en af verdens  

førende kunstsamlinger. 

Carlsberg
Laboratorium

Grundlagt i 1875 af J.C. Jacobsen. 

Har leveret flere banebrydende 

forskningsresultater. 

Det Nationalhistoriske  
Museum

Oprettet af J.C. Jacobsen i 1878. 

Fortæller 500 års historie gennem 

portrætter og malerier. 

Frie forsknings- 
midler

Støtter videnskabelig 

grundforskning inden for 

naturvidenskab, humaniora 

og samfundsvidenskab.

Tuborg-
fondet

Stiftet i 1931. Støtter erhvervs-, 

kultur- og idrætsliv.
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VISION
Det er Carlsbergfondets vision at forvalte

arven efter brygger J.C. Jacobsen, således at hans
tanker, ideer og Fondets fundats tilgodeses, tilpasses

nutiden og medvirker til at præge fremtiden for
virksomheden, videnskaben og samfundet. 

Pursue Perfection
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EN  
MAND  

AF FREM-
TIDEN

Carlsbergs grundlægger J.C. Jacobsen
var ikke kun en mand af sin tid.
Med nysgerrighed, ambitioner og
stræben efter det fuldkomne var

han også med til at skabe fremtiden.
Både for Carlsbergfondet og det

samfund, han tog aktivt del i.

J.C. Jacobsen blev født i

København i 1811 og døde  

i 1887 under en rejse til Rom. 

Han blev bisat fra Københavns 

Domkirke og ligger i dag på 

familiegravstedet i Jesus-

kirken, som sønnen Carl lod 

opføre i 1891 tæt på Carlsbergs 

hovedsæde.

Carlsbergs grundlægger J.C. 
Jacobsen bliver ofte kaldt 
“en mand af sin tid”. Karak-

teristikken stemmer, for Jacobsen 
var dybt engageret i samfundet og 
verden omkring sig. Som kvalitets-
bevidst brygger og driftig erhvervs-
leder. Som en politisk, videnskabe-
ligt og kulturelt interesseret og aktiv 
borger i et Danmark, et Europa og 
en verden i konstant forandring.  
Men J.C. Jacobsen var også en mand 
af sin fremtid. Bryggeren fra Køben-
havn greb ikke bare forandringerne. 

Han var selv med til at skabe dem. 
Ved at være visionær, udfordren-
de, åben, storsindet og hele tiden 
stræbe efter det fuldkomne, uanset 
hvad han beskæftigede sig med. 
 Jacob Christian Jacobsen 
blev født i København i 1811. Men 
nu, mere end 200 år senere, er 
hans stræben også Carlsbergfon-
dets og Carlsberg-gruppens pejle-
mærke og rettesnor.  
 Der er langt fra en indeklemt 
baggård midt i København tidligt 
i 1800-tallet til England, Rusland, 

Indien, Kina og andre af de lande, 
hvor Carlsberg-gruppens produkter 
i dag står stærkt. I hvert fald hvis 
afstanden bliver gjort op i tid og ki-
lometer. Men bliver afstanden målt 
i værdier, forsvinder den. Det var 
nemlig i sin fars bryggergård, at J.C. 
Jacobsens begejstring for brygger-
faget spirede frem, længe før han 
grundlagde Carlsberg.

Mod og  
ambitioner

Som dreng kiggede J.C. opmærk-
somt med, når faderen vedholden-
de og opfindsomt forsøgte at bryg-
ge bedre øl. Selv om øllet havde 
stolte traditioner tilbage til middel-
alderen, var det her i begyndelsen 
af det 19. århundrede bare en sim-
pel drik med et dårligt omdømme. 
 Så snart J.C. afsluttede sin 
skolegang, blev han bryggerlærling 
hos sin far og tilegnede sig hånd-
værket fra grunden. Da faderen 
døde, blev han selvstændig brygger 
i en alder af 23 år. 
 Det er mod og ambitioner, 
der gør, at Carlsberg-gruppen i dag 
er en af verdens største bryggeri-
koncerner. Samme mod havde J.C. 
Jacobsen. Københavnerne foretrak i 
begyndelsen af 1800-tallet det over-
gærede hvidtøl. Men J.C. Jacobsen 
anså undergæret bajersk øl som et 
mere forædlet produkt, og derfor 
valgte han at satse på det. Bajersk 
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lagerøl havde han smagt første 
gang i en vinbutik i København, og 
efter at han i 1845 selv rejste tur 
retur i diligence til bryggeriet Zum 
Spaten i München for at hente gær, 
var han klar til en egentlig produk-
tion. Øllen blev en succes. Folk el-
skede den, og selv var han godt til-
freds. Han ville dog gøre det endnu 
bedre og manglede kapacitet. Han 
havde kun rådighed over en mindre 
lagerkælder og kunne ikke følge 
med den stigende efterspørgsel. 
Derfor åbnede han to år senere et 
moderne bryggeri på Valby Bakke 
uden for København. 

Borger Jacobsen 

J.C. Jacobsen blev helt naturligt 
kaldt for Bryggeren. Man kunne 
også betegne ham som Borgeren.
Han fulgte ikke kun med udviklin-
gen i samfundet. Han engagerede 
sig også i det som liberal politiker og 
medlem af Rigsdagen og ved at stil-

J.C. Jacobsen gik forrest  

i arbejdet med at opføre et  

vandværk i København, efter  

at den danske hovedstad i 

midten af 1800-tallet havde 

oplevet en voldsom koleraepi-

demi med tusinder af døds-

ofre. Jacobsen hentede bl.a. 

ekspertise til ingeniørarbejdet 

i England.

Væksthuset i Botanisk Have 

i København er opført efter 

J.C. Jacobsens idé. Økonomisk 

var han også hovedbidrager. 

Inspirationen hentede han fra 

Crystal Palace i London.

le sin viden og midler til rådighed 
for samfundet. Han var mæcen og 
filantrop. J.C. Jacobsen frabad sig 
helst den slags etiketter og talte 
højst om samfundssind. For ham 
drejede det sig om et personligt en-
gagement som en medborger, det 
gik godt for.
 Jacobsen var “glokal” – med 
et både globalt og lokalt udsyn. 
Som borger i København følte han 
sig knyttet til Danmark, men han 
orienterede sig altid globalt og in-
viterede gerne videnskabsfolk og 
kulturpersonligheder til København. 
Hans hjem var et naturligt midt-
punkt for datidens intellektuelle, og 
mange af tidens førende forskere og 
kunstnere var blandt J.C. Jacobsens 
personlige venner. Men J.C. Jacob-
sen hvilede aldrig på laurbærrene 
og lod sig altid inspirere. Som da 
han i 1855 besøgte Crystal Palace i 
London der var bygget til at huse 
Verdensudstillingen i 1851. Han var 
ikke kun optaget af arkitekturen, 

J.C. Jacobsen hjalp sine  

direkte konkurrenter. Der  

er mange eksempler på, at J.C. 

Jacobsen hjalp sine direkte 

konkurrenter. Som da øllet 

på Tuborg i 1882 blev dårligt 

(længe før Tuborg blev en del 

af Carlsberg-gruppen). Her 

inspicerede Jacobsen person-

ligt fabrikken og tilbød Tuborg 

frisk gær fra Carlsberg. Også 

Heineken-bryggeriet har nydt 

godt af gær fra Carlsberg. 

Den 56 meter høje, snoede 

skorsten er en af mange  

fredede elementer og bygnin- 

ger, som stadig kan findes på 

Carlsbergs hovedsæde i dag. 

Kimærerne på soklen er inspi-

reret af Notre Dame-katedra-

len i Paris.

men også af finansieringen – en 
gave til den engelske hovedstad 
fra nogle af dens driftige borgere. 
Nogle år senere fik Botanisk Have 
i København et helt nyt væksthus. 
Hovedbidrager var J.C. Jacobsen. 
Den imponerende glaskonstruktion 
står der stadig i dag og bliver brugt 
af besøgende og forskere hver dag.
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ET 
HJERTE 
AF BYG, 
HUMLE, 

GÆR  
& VAND

Carlsberg har været på en
imponerende rejse. Fra at være 

et lille, regionalt bryggeri på
toppen af en bakke uden for

København er Carlsberg-gruppen  
i dag en international spiller

med aktiviteter over hele verden.
Men rejsen er langtfra slut,

og Carlsbergfondet vil gøre alt
for at sikre bryggeriets

fortsatte udvikling. 

J.C. Jacobsen eksporterede  

i 1869 enkelte sendinger  

Carlsberg-øl til Rangoon og  

senere også til Singapore,  

Calcutta og Hongkong. Det  

var i begyndelsen ikke med 

tanke på eksport, men for at 

undersøge, om øllet kunne  

holde til den lange sejltur.  

Det kunne det.    
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L isten over ølmærker fra 
Carlsberg-gruppen er lang. 
I hver en flække, i hvert et 

hjørne af verden finder man i dag 
produkter, som Carlsberg-gruppen 
står bag. Bryggeriet er verdens fjer-
destørste med 40.000 ansatte, over 
500 brands og en årlig omsætning 
på 67 mia. kr. 
 En stadigt større del af Carls-
berg-gruppens forretning kommer 
fra nye innovative produkter som 
cider, energidrikke og brewed be-

Nye tider, nye markeder  

og nye forbrugere kræver 

nye produkter. 

verages. Nye tider, nye markeder 
og nye forbrugere kræver nye pro-
dukter. Her er Carlsberg naturligvis 
med helt fremme. Men øl er det hi-
storiske omdrejningspunkt i Carls-
berg. J.C. Jacobsens far var brygger. 
J.C. Jacobsen var brygger. Ligesom 
sønnen Carl Jacobsen var det og 
hans søn efter ham. Øl er hjertet i 
Carlsberg. Lavet af bygmalt, humle, 
gær og vand og brygget med pas- 
sion, gejst og omhu.

Brygget på viden

Da Carlsberg blev grundlagt i 1847, 
var det vanskeligt at fremstille øl af 
ordentlig kvalitet. Øl blev brygget 
på mindre håndværksbryggerier 
med meget svingende resultater. 
Forholdene var uhygiejniske, og 
folk klagede ofte over smag og 
styrke. Det satte J.C. Jacobsen sig 
for at ændre.
 Hans mission var at vise, 
hvordan metoder og forskning  
fra fysik og kemi kunne anvendes 
inden for bryggerfaget. Jo mere 
viden, jo bedre ølkvalitet. Det var 
hans overbevisning, og det var  
på det grundlag, at Carlsberg  
blev bygget.
 Fra sine mange udlandsrejser 
havde Jacobsen lært, at kølig lager-
plads var afgørende for ølproduk- 
tionen, så temperaturen kunne hol-
des konstant. Derfor fandt han en 
grund lige uden for København med 
masser af muligheder for kælder-
plads, luft og rent vand. Carlsberg 
blev navnet på bryggeriet opkaldt 
efter sønnen Carl og den bakke 
(det gamle danske ord “berg”), som 
grunden lå på. Jacobsen udstyrede 
Carlsberg med alt det nyeste inden 
for moderne ølproduktion, og hans 
øl blev omgående en succes. Den 10. 
november 1847 stod de første tønder 

øl klar, og Bryggeren kunne kon-
statere, at produktet var af højeste 
kvalitet. På bare få år blev produk-
tionen udvidet fra få hundrede tøn-
der om året til over 20.000. 12 mand 
blev til flere hundrede, og bryggeriet 
knopskød i alle retninger.

Semper Ardens

Man kan se både Carlsberg, Carls-
berg Laboratorium og grundlæg-
gelsen af Carlsbergfondet som én 
stor hyldest til det excellente, per-
fekte og sublime. En tro på, at hvis 
man gør sig umage, arbejder hårdt 
og har en drøm, kan man opnå 
utrolige resultater. 
 J.C. Jacobsen sagde det med 
“de gyldne ord”, men budskabet 
blev gentaget af Carl Jacobsen i 
form af mottoet Semper Ardens, 
som også er indgraveret over ind-
gangen på en af bygningerne på 
Carlsberg. “Semper” betyder “altid”, 
og “Ardens” betyder “brændende, 
passioneret, entusiastisk”. Semper 
Ardens – altid brændende – efter 
kvalitet og resultater og med ønsket 
om at gøre en forskel.
 Semper Ardens er skrevet 
på latin, og dette sprog er som 
bekendt ikke knyttet til nogen spe-
cifik national kultur. På den måde 
foregreb Carl Jacobsen i starten af 
1900-tallet den internationale rejse, 
som Carlsberg-bryggeriet stod 
foran. Det var en direkte viderefø-
relse af faderens idealer – men nu  
i en global kontekst.

Passion for kvalitet

Op gennem det 20. århundrede steg 
eksporten støt. Carlsberg ekspor-
terede til Fjernøsten, men det var 
først i 1950’erne og 1960’erne, at 
der for alvor kom gang i ekspor-

To bryggerier bliver til  

ét. J.C. Jacobsen grundlagde 

Carlsberg i 1847. I 1882 startede 

sønnen Carl Jacobsen sit 

nye, selvstændige bryggeri i 

form af Ny Carlsberg, mens 

J.C. Jacobsen fortsatte sin 

virksomhed som Gamle 

Carlsberg. De to bryggerier 

blev lagt sammen i 1902, da 

Carl Jacobsen overdrog Ny 

Carlsberg til Carlsbergfondet.

ten. Fra 1956 til 1969 fordoblede 
Carlsberg sin samlede eksport, og 
Carlsbergs pilsner blev for alvor ef-
terspurgt uden for Danmark.
 Det store eksportgennembrud 
kom i 1970. Her blev Carlsberg og 
Tuborg – det andet store brygge-
ri i Danmark – forenet. Carlsberg 
havde på dette tidspunkt i mange 
år haft et tæt partnerskab med 
Tuborg, men det var først nu, at 
de blev fuldt integrerede som ét 
selskab med Carlsbergfondet som 
hovedaktionær. Med ét slag blev 
Carlsberg/Tuborg en international 
virksomhed med et kæmpe eks-
portmarked. Sådan har det været 
lige siden. 
 Fusionen med Tuborg er på 
mange måder sigende for, hvordan 
Carlsberg har udviklet sig frem 
mod i dag. Carlsberg ekspanderer 
ikke for enhver pris. Kunsten er  
at integrere bryggerier, som sup-
plerer Carlsbergs kompetencer og 
markeder. Men også bryggerier 
med et fælles værdisæt. Bryggeri-
er, hvor ølkulturen står stærkt, og 
med kolleger og fagfolk, man kan 
lære af, og som deler Carlsbergs 
passion for øl og kvalitet.
 Den passion delte Tuborg. 
Men også Ringnes i Norge, Sine-
brychoff i Finland og andre af 
de bryggerier, som Carlsberg, nu 
under navnet Carlsberg-gruppen, 
har overtaget op gennem 00’erne. 
 Det seneste helt store opkøb 
skete i 2008, hvor Carlsberg op-
købte 50% af Scottish & Newcastle 
og derved opnåede fuld kontrol 
over en række russiske og balti-
ske bryggerier – herunder Balti-
ka Breweries. Carlsberg har også 
erhvervet europæiske bryggerier 
som franske Kronenbourg og le-
gendariske Grimbergen i Belgien. 
Bryggerier, som har en tradition 

for ølbrygning, der går helt tilbage  
til 1128. Altså næsten 700 år, før  
Jacobsen grundlagde Carlsberg.

Carlsberg  
i alle farver

Carlsberg har været på en impo-
nerede rejse. Fra at være et lille 
regionalt bryggeri på toppen af 
en bakke uden for København er 
Carlsberg-gruppen i dag et inter-
nationalt bryggeri, som samler en 
række af verdens førende ølmær-
ker under samme fane.
 Carlsberg råder i dag over 
internationale brands som Tuborg, 
1664, Grimbergen og Somersby, men 
også en række lokalt elskede power 
brands som Ringnes, Feldschlös-
schen, Baltika, Okocim, Lvivske, 
Shancheng, Xinjiang og Beerlao.
 Carlsberg kan bryste sig af 
at være Nord-, Vest- og Østeuro-
pas største bryggeri, men står også 
stærkt i Asien med en markedsle-
derposition i lande som Kina, Indien, 
Sri Lanka, Vietnam, Cambodja, 
Nepal og Laos.
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CARLSBERG-
GRUPPEN

Nr. 1 i Nord-, Øst- og Vesteuropa

150 markeder i hele verden

Førende i flere lande i Asien 

500 forskellige mærker, herunder 
internationale premium-mærker 

som Carlsberg, Tuborg, 1664, 
Grimbergen og Somersby

40.000 medarbejdere  
på tre kontinenter

36.000.000.000 flasker øl  
solgt i 2013

I dag er Carlsberg-gruppen 
verdens fjerdestørste 

internationale bryggeri
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Lille og vågen

Sammenlignet med sine nærmeste 
konkurrenter er Carlsberg-gruppen 
dog stadig en mindre spiller. Men 
nogle gange er det en stor ting 
at være lille. Carlsberg har siden 
grundlæggelsen været en organi-
sation præget af iværksætterånd 
og udfordrermentalitet. Både J.C. 
Jacobsen og Carl Jacobsen satte 
spørgsmålstegn ved status quo 
og var ikke bange for at gå deres 
egne veje for at nå nye og bedre 
resultater. Det førte bl.a. til, at far 
og søn på et tidspunkt var i direkte 
konkurrence. Men det var en sund 
konkurrencesituation, som gjorde, 
at de begge pressede hinanden til 
at blive endnu dygtigere. For J.C. 
Jacobsen betød det konkret, at han 
belært af Carl måtte udvide og 
modernisere sin produktion for at 
kunne følge med udviklingen. 
 Sådan er det også i dag. I en 
verden, som er under konstant for-
andring, og hvor “new is normal”, er 
det nødvendigt at være agil, smidig 
og hele tiden et skridt foran. For 
Carlsberg-gruppen betyder det at 
kunne tage hurtige beslutninger og 
forkorte tiden mellem idé og ekse-
kvering. Det handler også om at 
have en “glokal” tilgang til verden, 
altså at blande globalt udsyn med 

Carlsbergreklame på kine-

sisk. De lande, som Carlsberg 

eksporterede til, var ikke blege 

for at tilpasse Carlsbergs øl-

reklamer til de lokale forhold. 

Bl.a. kunne kineserne i starten 

af 1900-tallet læse følgende 

tekst på en plakat: “Øllet er 

blødt og delikat. Det giver 

energi og beskytter mod uheld. 

Det er den eneste globale drik 

af denne udsøgte kvalitet. Den 

er berømt. Embedsmænd og 

erhvervsfolk, soldater og bøn-

der nyder denne øl. Det er en 

præmieøl.”

lokal ekspertise, ved at dele erfarin-
ger og drage nytte af den mangfol-
dighed, som i dag er repræsenteret 
i hele Gruppen. Endeligt at arbejde 
hårdt for, at den åbenhed, som J.C. 
og Carl Jacobsen var repræsentan-
ter for, er til stede i hele organisa-
tionen. Uden åbenhed, ingen tillid, 
ingen innovation og ingen fremdrift. 
Åbenhed er nøglen til fremtiden.

I tråd med tiden

I 1876 testamenterede J.C. Jacobsen 
sit bryggeri til Carlsbergfondet. 
 Carlsberg er i dag det eneste 
globale bryggeri, som er ejet af en 
erhversdrivende fond, hvilket giver 
en række tydelige fordele. Det sikrer 
et enestående og effektivt værn mod 
opkøb. Det giver mulighed for ikke 
kun at tænke kortsigtet, men også at 
tænke langsigtet – og endelig giver 
det stabilitet i omskiftelige tider.  
 Men ligesom Carlsberg har 
måttet tilpasse sig virkeligheden, 
må Carlsbergfondet også hele tiden 
være i tråd med tiden. Ellers havde 
hverken fusionen med Tuborg eller 
opkøbet af Scottish & Newcastle  
fundet sted. Det har undervejs  
betydet justeringer i fundatsen.  
Senest i 2013, hvor kapitalejer-
skabskravet på 25% blev ophævet 
for at skabe større finansiel fleksibi-

litet. Fondet skal fortsat eje aktier 
med ret til majoriteten af stemmer, 
hvilket er sikret i kraft af forskellen 
på A- og B-aktier. 
 Ølmarkedet er under vold-
somt pres, og alt peger på, at der 
om få år kun vil være en lille hånd-
fuld bryggerier tilbage i verden.  
For at være rustet til den interna-
tionale konsolidering kan der fra 
Carlsbergs side være behov for 
flere opkøb, og det muliggør den 
nyeste fundatsændring. Carlsberg-
fondet vil gøre alt for at sikre Carls-
berg-gruppens fortsatte udvikling 
og opfyldelsen af J.C. Jacobsens 
drøm om den ypperste kvalitet.
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I hver en flække, i hvert 

et hjørne af verden fin-

der man i dag produkter, 

som Carlsberg-gruppen 

står bag. 
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BRYG  
ORDENTLIGT

Ansvarlighed møder innovation,  
når Carlsberg-bryggerierne går forrest  

på CSR-området. Fokus er på energi, CO2 og  
vand, men også bæredygtige emballager  

står højt på agendaen. 

Med omtanke for miljø, ressourcer 
og samfund. Derfor har Carlsberg 
naturligvis også en klar CSR-politik. 
 Nøjagtig som Carlsberg 
hvert år udgiver en rapport om 
de finansielle resultater, lægger 
bryggerierne også deres resulta-
ter på CSR-området åbent frem. 
Fokus ligger bl.a. på at mindske 
forbruget af energi og vand samt 

Grønt partnerskab.  

Carlsberg-gruppens russiske 

bryggeri Baltika indgår i et 

partnerskab med FN’s organi-

sation for industriel udvikling 

(UNIDO, United Nations Indu-

strial Development Organisation) 

med henblik på at investere  

1 mia. rubler i miljøprojekter  

i Rusland.

CO2-udledningen på bryggerier-
ne. Indsatsen har båret frugt, og 
Carlsberg-bryggerierne er i dag  
i særklasse, når det gælder ener-
gi- og vandeffektivitet samt CO2- 
udledning, f.eks. fra transport af 
drikkevarerne. Det er en fordel for 
forretningen og helt på linje med 
virksomhedens rodfæstede ansvar 
for miljø og samfund.

Carlsberg var sponsor  

for europamesterskaberne  

i fodbold, EURO 2012, i Polen 

og Ukraine. Som led i sponso-

ratet underviste Carlsberg sta-

dionmedarbejdere i at sortere 

emballage til genanvendelse. 

Ansvarlig vækst

Carlsberg har en ambition om at 
“vokse ansvarligt”. Her er nytænk-
ning, innovation og nye partner-
skaber i fokus. Carlsberg har bl.a. 
indgået et samarbejde med de 
største globale producenter af al-
kohol om at reducere og forebygge 
de potentielle skadevirkninger af 

Reduce

Reducere vægten eller 

skifte til en mindre miljø-

belastende emballage.

Recycle

Opfordre forbrugerne til 

at returnere emballage 

samt øge mængden af 

genbrugsmaterialer i ny 

emballage.

Reuse

Øge graden af genanven- 

delse med primært fokus  

på glasflasker.

Rethink

Gentænke emballage og  

affald, f.eks. ved at gen-

anvende emballagemate-

rialer i andre produkter.

RECYCLE

REDUCE

REU
SE

RE
TH

IN
K

SUSTAINABLE
PACKAGING

et uansvarligt alkoholindtag. Den 
indsats sker i tæt dialog med myn-
digheder og andre interessenter og 
støtter internationale sundheds-
mål. Carlsbergs lokale selskaber 
opfordrer overalt aktivt forbru-
gerne til at “drikke ansvarligt” via 
kampagner og foretager en streng 
egenkontrol af sin markedsføring.  
 Carlsberg har også taget ini-
tiativ til et banebrydende, globalt 
partnerskab, Carlsberg Circular 
Community. Her samarbejder 
bryggeriets eksperter med en 
række af de største globale leve-
randører af bl.a. dåser, glas, pap 
og plast. Målet er at skabe frem-
tidens bæredygtige emballager. 
Initiativet benytter den såkaldte 
Cradle-to-Cradle® metodik, der 
eliminerer affald og optimerer 
emballage til genbrug og genan-
vendelse. Samarbejdet omfatter 
ikke alene Carlsbergs leverandø-
rer, men også supermarkedskæ-
der og andre relevante interes-
senter. Det handler om omstilling 
og innovation. Det handler om 
forretningsudvikling og ansvarlig-
hed. Det handler om at gøre sit 
arbejde ordentligt.

Da J.C. Jacobsen grundlagde 
Carlsberg, var det vanske-
ligt at brygge ordentligt øl. 

Det er det ikke længere. Med nye 
metoder og teknologi er det muligt 
at producere øl af en kvalitet, som 
overgår det meste, der blev brygget 
i 1800-tallet. 
 I dag er udfordringen at brygge 
ordentligt øl på en ordentlig måde. 
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GODT 
ØL ER 

BRYGGET 
PÅ VIDEN-

SKAB
Carlsberg Laboratorium har  

gennem tiden leveret banebrydende 
forskningsresultater og revolutioneret 

moderne ølbrygning. Det var her, ølgær  
blev rendyrket, og pH-skalaen blev  

opfundet. Senest har forskere udviklet 
bygtypen null-LOX, som giver øl en  

væsentligt længere holdbarhed samt  
en bedre og mere stabil skumkvalitet. 
Carlsbergfondet har drevet Carlsberg 

Laboratorium siden 1876. 
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berg Forskningscenter alt om. Og 
det vidste J.C. Jacobsen også,  
da han i 1875 oprettede Carlsberg 
Laboratorium. 
 J.C. Jacobsen mente, at det 
var nødvendigt at forstå øllets kemi 
og de involverede organismers 
fysiologi for at kunne forbedre 
produktets kvalitet. Allerede som 
helt ung gik han til forelæsninger 
på universitetet i biologi og kemi. 

Her så han, hvordan opdagelser 
inden for videnskaben havde øget 
produktiviteten og kvaliteten på 
en lang række områder. Hvordan 
videnskaben var fundamentet for 
den industrielle revolution, som 
spirede overalt i samfundet. J.C. 
Jacobsen forstod tidligt, at her var 
en verden, som han i højeste grad 
havde nytte af at kende bedre. 
 Det var derfor naturligt for 
ham at bygge et videnskabeligt la-
boratorium på Carlsberg med fokus 
på ølbrygning. På det tidspunkt var 
der stor uenighed i forskerkredse 
om, hvorvidt ølgæring skyldes en 
kemisk eller en fysiologisk proces. 
Derfor oprettede J.C. Jacobsen to 
forskningsenheder, som blev ledet 
af hver sin professor. Den ene med 
speciale i kemi, den anden med 
speciale i fysiologi. I foyeren til La-
boratoriet står der den dag i dag en 
af J.C. Jacobsens visioner for stedet: 

“INTET RESULTAT AF 
INSTITUTETS VIRK-
SOMHED, SOM HAR 

BETYDNING I THEORE-
TISK ELLER PRAKTISK 

HENSEENDE, MAA 
HEMMELIGHOLDES.”  

J.C. Jacobsen var taknemmelig over 
den tillid og kollegiale generøsitet, 

han havde mødt på sine studie-
rejser i Europa, og det fortrin, som 
videnskaben havde givet ham. Men 
det var også et udtryk for en grund-
læggende tro på, at åbenhed og 
videndeling skaber innovation og 
fremskridt. Ikke kun for Carlsberg, 
men for hele samfundet.

Revolutionerende  
resultater

Laboratoriet har gennem tiden 
leveret en række banebrydende 
forskningsresultater. Carlsberg La-
boratorium skulle vise sig at blive 
forbillede for moderne ølbrygning, 
anden videntung virksomhed og 
naturvidenskaben som sådan. 
 Således var fysiologen, profes-
sor Emil Chr. Hansen den første i 
verden til at rendyrke gær. Tidligere 
brugte man en rensningsmetode 
inspireret af den anerkendte fran-
ske videnskabsmand Louis Pasteur. 
Men Emil Chr. Hansen påviste, at 
den var ufuldstændig. Gæren, man 
var nået frem til, var kun tilsyne-
ladende ren og bestod i virke-
ligheden af flere gærstammer og 
vildgær, som let kunne fordærves 
og forårsage en ukontrollerbar 
gæringsproces og dårlig ølkvalitet. 
Emil Chr. Hansen rendyrkede en  
ny ølgær, som fik artsnavnet Sac- 

Helt forenklet så fremstilles 
øl af bygmalt, vand, humle 
og gær, der trin for trin bli-

ver maltet, brygget, gæret, filtreret 
og aftappet. Med kun fire hovedin-
gredienser og fem afgrænsede led 
i produktionen kunne det måske 
godt lyde, som om ølfremstilling 
ikke kræver den helt store viden-
skabelige indsigt. Men det gør det. 
Det ved de 150 ansatte på Carls-

Vision – Carlsberg Labora-

torium. “Laboratoriets opgave 

skal være at tilvejebringe et 

så fuldstændigt videnskabe-

ligt grundlag for maltnings-, 

brygnings- og gæringsopera-

tionerne som muligt.” I dag 

omfatter dette en lang række 

naturvidenskaber – kemi, 

biokemi, fysiologi, genetik og 

molekylærbiologi – som an-

vendes til at skabe fremskridt 

inden for ølbrygning, avl og 

bioteknologi.

I 1883 var professor i fysi-

ologi Emil Chr. Hansen på 

Carlsberg Laboratorium  

den første i verden til at 

rendyrke gær.

charomyces carlsbergensis. Den 
blev stillet frit til rådighed for andre 
bryggerier i verden. Det er stadig 
den gær, som udgør grundstam-
men i Carlsbergs gær, men også 
konkurrenter som Heineken har 
brugt Emil Chr. Hansens rendyrke-
de Carlsberg-gær til udvikling af 
deres gærstammer.
 En anden revolution, som 
fandt sted i Carlsberg Laboratorium 
i starten af 1900-tallet, var udvik-
lingen af pH-skalaen. Den er i dag 
basal skoleviden og er gledet ind 
som en naturlig del af dagligsproget. 
Men sådan var det ikke dengang. 
Det var kemikeren, professor S.P.L. 
Sørensen, som i sit arbejde med 
øl manglede et værktøj til præcist 
at kunne måle, hvor surt øllet var. 
Ølbrygning er meget følsom over 
for surhed, så hvis man vil styre 
kvaliteten, skal man kunne styre 
surhedsgraden. 
 Det førte Sørensen på spo-
ret af pH-skalaen med de kendte 
trin fra 0 til 14, hvor 0 er surt, og 
14 er basisk. I 1909 præsenterede 
han metoden i en 150 sider lang 
videnskabelig artikel med titlen: 
Enzymstudier II. Metoden gik ver-
den rundt og har siden haft enorm 
betydning særligt inden for kemi, 
biologi samt fødevare- og medici-
nalindustrien. 
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Forfriskende og  
forbedret

Carlsberg Laboratorium blev i 
1876 lagt under Carlsbergfondet, 
som har støttet det lige siden. I 
dag indgår det som en integreret 
del af Carlsberg Forskningscenter, 
der arbejder på at udvikle nye 

muligheder inden for ølbrygning 
og bioteknologi. Hovedfokus er 
forskning inden for råmaterialer, 
gær, ingredienser og bryggeritek-
nologi samt ølkvalitet. 
 Et af de helt store gennem-
brud i nyere tid har været udvik-
lingen af en ny type maltbyg, null-
LOX. Øl er letpåvirkeligt af lys og 

varme, hvilket kan påvirke sma-
gen, når øl bliver fragtet rundt på 
kloden og udsat for meget store 
temperaturudsving. 
 Men på Carlsberg Forsk-
ningscenter har forskerne fundet 
en måde at bevare øllets friske 
smag på. Centralt i forskningen er 
maltbyg, øllets hovedingrediens. 

Forskerne har screenet sig gennem 
20.000 forskellige bygtyper og fun-
det en linje, som mangler et bestemt 
enzym. Netop fraværet af dette 
enzym har vist sig at have stor be-
tydning for øllets friske smag. 
 Alle Carlsbergs pilsnerøl bliver 
nu brygget med null-LOX-maltbyg, 
som giver forbedret smag, længere 
holdbarhed og bedre skumkvalitet.

Smag på fremtiden

Carlsberg Forskningscenter er i 
dag blandt verdens førende forsk-
ningsinstitutioner i drikkevare-
industrien. Men rejsen mod det 
excellente og den ypperste kva-
litet slutter ikke her. For hvad er 
kvalitet egentlig? Det, vi forstår 
ved kvalitet i dag, er næppe det 
samme, som vi forstår ved kvali-
tet i morgen. Derfor er Laborato-
riet optaget af at brygge frem-
tidens øl. Hvordan smager den? 
Hvordan dufter den? Hvordan  
ser den ud?
 Et forskerteam er netop nu 
bl.a. i gang med at udvikle nye vel-
smagende alkoholfrie øl. Ny forsk-
ning viser også, at øl præcis som 

Carlsbergfondet har en lang

tradition for at tiltrække in-

ternationale topforskere på 

gæstebesøg. Fondet stiller snart 

22 nyopførte forskerboliger til 

rådighed for videnskabsfolk 

fra hele verden på bryggeriets 

hovedsæde i København.

vin har en række positive sund-
hedsaspekter. Ligesom vin er øl et 
naturligt produkt, der indeholder 
vitaminer og mineraler. På samme 
måde er øl i mindre mængder 
også forebyggende for visse typer 
sygdomme. Derfor har Carlsberg 
Forskningscenter også igangsat en 
række studier i tæt samarbejde 
med brygmestre, som skal lave øl 
af uhørt høj kvalitet, der kan mat-
che den bedste vin.

Et strejf af  
hindbær 

Skulle det være en øl med et 
strejf af karamel, hindbær eller 
måske passionsfrugt? Når bryg-
mestre på Carlsberg i dag kan 
ramme en ønsket ølsmag med 
næsten 100% præcision, skyldes 
det ikke mindst Carlsberg Labora-
toriums tidlige arbejde med gær. 
Som igen skyldes J.C. Jacobsens 
ambition om at fremstille den 
fuldkomne øl. 
 Er øl en videnskab eller en 
kunstart? Svaret er begge dele. Det 
forstod både J.C. og Carl Jacobsen 
– og det forstår Carlsberg i dag.
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VIDEN- 
SKABENS  

KRAFT
Carlsbergfondet støtter visionær og  

innovativ forskning. Forskning, som gør  
os klogere, løser globale udfordringer,  

og som alle nyder godt af. 

Carlsbergfondet spiller aktivt 
med, når både private og 
offentlige aktører kæmper 

for løsninger på de globale udfor-
dringer, som verden står over for. 
Rent drikkevand, bæredygtighed, 
energiforsyning, voksende miljø-
problemer, klimaforandringer og 
evnen til at kunne brødføde en 
voksende verdensbefolkning. Det 
kræver fælles handling. Skal vi 

blive klogere på vores historie, lit-
teratur, kunst og samfundsforhold, 
kræver det også en fælles indsats 
og samarbejde mellem virksom-
heder, organisationer og offentli-
ge institutioner. Det var med den 
fremsynede tanke, J.C. Jacobsen 
grundlagde Carlsbergfondet i 1876, 
og det er den tanke, Carlsbergfon-
det også nu omsætter i handling 
gennem støtte til forskning.

Scientific social  
responsibility

Carlsbergfondet tror på, at nøglen 
til at løse verdens udfordringer 
er investering i forskning. Vel at 
mærke forskning i international 
særklasse. Derfor støtter Carls-
bergfondet aktivt banebrydende 
og excellent forskning inden for 
naturvidenskab, samfundsviden-
skab og humaniora. Carlsbergfon-
det prioriterer også initiativer højt, 
der går på tværs af de videnska-
belige felter. Altid med videnskabe-
lig ansvarlighed – Scientific Social 
Responsibility (SSR) – som pejle-
mærke. I 2012 løb bevillingerne op 
i næsten 142 mio. kr. Støtten har 
fokus på talentudvikling og giver 
også mulighed for, at forskere kan 
anskaffe essentielt udstyr, fordybe 
sig i nyskabende projekter og publi-
cere vigtige forskningsresultater, så 
endnu flere kan bruge og få glæde 
af deres grundige arbejde.
 Forskningen, som Carlsberg-
fondet støtter, er ikke bundet til 
en bestemt dagsorden. Bevillin-
gerne går til videnskabeligt ar-
bejde, hvor den enkelte forsker 
får tillid og rum til at udfolde sig. 
Det er den type forskning, der 
baner vej for ægte innovation. 
Den plads og tillid gav Carlsberg-
fondet eksempelvis den verdens-
berømte videnskabsmand Niels 
Bohr. Carlsbergfondet støttede 
Niels Bohr gennem hele hans im-
ponerende karriere. Allerede i 1911 
imødekom Fondet hans besked-
ne ansøgning om et studieophold 
i udlandet, 11 år før han modtog 
nobelprisen i fysik for sit bane-
brydende arbejde inden for kvan-
temekanikken. 
 Niels Bohr boede fra 1932 og 
frem til sin død i 1962 i Carlsbergfon-

Carlsbergfondet støttede

den verdensberømte og nobel-

prisvindende videnskabsmand 

Niels Bohr gennem hele hans 

imponerende karriere.
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dets æresbolig i København, som 
var blevet indrettet i J.C. Jacobsens 
villa på Carlsberg-bryggeriet.

“En kilde til lykke 
og velvære”

I sit gavebrev til Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab i 
1876 beskrev JC Jacobsen, hvordan 
han ikke bare interesserede sig for 
videnskaben som brygger, men lige-
frem nød den ånd og det lys, som 
han så i videnskaben. Den var – 
med hans egne ord – “en kilde til 
lykke og velvære”. 
 Derfor var det også helt natur-
ligt, at Carlsbergfondet i forbindel-
se med J.C. Jacobsens 200-årsdag 
i 2011 indstiftede Carlsbergfondets 
Forskningspris. Med prisen ønsker 
Carlsbergfondet at støtte aktive 
forskere, der bidrager afgørende 
til grundforskningen og nyder stor 
videnskabelig anerkendelse. Pri-
serne er på hver 1 mio. kr. og er en 
opmuntring til yderligere at styrke 
og internationalisere den danske 
grundforskning. 
 Prismodtagerne i 2013 var 
professor i astronomi ved Aarhus 
Universitet Jørgen Christensen- 
Dalsgaard og professor i psyko- 
logi ved Københavns Universitet 
Claus Bundesen. Christensen- 
Dalsgaard modtog prisen som  
ledende skikkelse i international 
forskning inden for stjerners struk-
tur og udvikling. Han har bidraget 

væsentligt til NASA’s Kepler-mission. 
Her er målet at finde jordlignende og 
beboelige planeter omkring nært-
liggende stjerner. 
 Claus Bundesen fik prisen for 
sit enestående arbejde med at ud-
vikle en matematisk-psykologisk 
teori om visuel opmærksomhed 
(Theory of Visual Attention). Den 
teori bruges ved diagnosticering af 
sygdomme i hjernen og af psykiatri-
ske lidelser hos børn og voksne. 
 For alle prismodtagere gælder 
det, at de bidrager med innovative 
og visionære løsninger på de udfor-
dringer, som verden står over for. 
Betydningsfulde løsninger, som gør 
os klogere, og som hele verden kan 
nyde godt af.

Carlsbergfondets Forsk-

ningspris blev stiftet i 2011 

i anledning af Fondets 

grundlægger J.C. Jacobsens 

200-årsdag. I 2013 modtog 

professor i astronomi ved 

Aarhus Universitet Jørgen 

Christensen-Dalsgaard og 

professor i psykologi ved Kø-

benhavns Universitet Claus 

Bundesen prisen. De fik hver 

tildelt 1 mio. kr. for deres 

skelsættende og internati-

onalt anerkendte forskning. 

Priserne blev overrakt af Hen-

des Kongelige Højhed Kron-

prinsesse Mary af Danmark.

40 41

Pursue Perfection
Frie forskningsmidler



Pursue Perfection
Ny Carlsbergfondet

I 
KUNSTENS 
TJENESTE

Carl Jacobsen troede på,  
at mennesker ville blive  

bedre og skønnere ved at omgive  
sig med smukke ting. I hans  
øjne var kunsten opbyggelig  
og burde støttes på lige fod  
med videnskaben. Derfor  

stiftede han Ny Carlsbergfondet  
som en særlig afdeling af  

Carlsbergfondet.

Københavns berømte  

vartegn, Den Lille Havfrue, 
er inspireret af H.C. Ander-

sens eventyr af samme navn. 

Statuen blev skænket af Carl 

Jacobsen i 1913. Den er udført 

af Edvard Eriksen og blev frag-

tet til Shanghai som en del af 

EXPO 2010 med støtte fra Ny 

Carlsbergfondet.
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Carlsberg-værdien Semper 
Ardens – altid brændende – 
stammer fra Carl Jacobsen.

Det var på det motto, han skabte 
sit eget bryggeri. Som brygger på 
Ny Carlsberg var Carl Jacobsen 
kendetegnet ved uddannelse, pro-
fessionalisme og et skarpt øje for 
et ølmarked i konstant bevægelse. 
Men ligesom sin far, J.C. Jacobsen, 
brændte også han for mere. Med 
sine egne ord stillede han sig  
derfor “i kunstens tjeneste”. En  
tjeneste, der blev hans livsopgave.
 Carl Jacobsens passion for 
kunst ses tydeligt på Carlsberg i 
dag, hvor udsmykningen af indu-
stribygningerne har haft højeste 
prioritet. Her er en 56 meter høj, 
snoet skorsten med en afslutning 
som en stiliseret egyptisk lotus- 
blomst. Den dag i dag er skorste-
nen stadig en af industriarkitektu-
rens absolutte perler.
 Carl Jacobsen markerede 
sig også stærkt som kunstsam-
ler, mæcen og direktør for sit eget 
kunstmuseum, Ny Carlsberg Glyp- 
totek. Her kan publikum midt i Kø-
benhavn opleve hans enestående 
kunstsamling, som er en af Nord-
europas førende.
 I 1902 kastede Carl Jacobsen 
sig yderligere ind i kunstens tjene-
ste. Da overdrog han sit bryggeri 

Ny Carlsberg til Carlsbergfondet 
og stiftede Ny Carlsbergfondet. 
Hans ønske var et særligt fond 
under Carlsbergfondet, som skulle 
fremme ikke videnskabens, men 
kunstens rolle i samfundet. Lige-
som J.C. Jacobsen troede på, at 
videnskaben er nøglen til et bedre 
samfund, troede Carl Jacobsen på, 
at mennesker ved at omgive sig 
med skønne ting selv bliver skønne 
og bedre mennesker. Derfor var 
kunsten i Carl Jacobsens øjne også 
opbyggelig og burde støttes på lige 
fod med videnskaben.

På to ben

Med Ny Carlsbergfondet står 
Carlsbergfondet i dag på to ben: 
kunst og videnskab. På den måde 
repræsenterer det et moderne 
menneskesyn, hvor fornuft og  
følelser, videnskab og kunst ikke 
er modsætninger, men komple-
menterer hinanden.
 Siden 1902 har Ny Carlsberg-
fondet uddelt næsten 16.000 bevil-
linger. Fondets støtte er aktuelt på 
ca. 100 mio. kr. årligt og går bl.a. 
til indkøb af kunst, der doneres til 
museer, samt til offentlige udsmyk-
ninger og bogudgivelser.
 Ny Carlsbergfondet har doneret 
værker af nogle af verdens største 

kunstnere som Pablo Picasso, Paul 
Gauguin, Claude Monet, Alberto 
Giacometti, Henry Moore og Asger 
Jorn, samt i nyere tid Olafur Elias-
son, Louise Bourgeois og Elmgreen 
& Dragset.
 Fornemmelsen for værdien af 
kunst går også igen på Ny Carlsberg 
Glyptotek, der ud over den antikke 
kunst også præsenterer en impo-
nerende samling af fransk impres-
sionisme. Ny Carlsbergfondet har 
altid haft blik for, at alle skal kunne 
have glæde af kunsten, og derfor er 
entreen på museet gratis en gang 
om ugen, ligesom rundvisninger 
også er det.
 Med Ny Carlsbergfondet ka-
stede Carl Jacobsen for alvor Carls-
bergfondet ind i kunstens tjeneste. 
En tjeneste, som Fondet stadig og 
altid brænder for.

Carlsbergfondets engage-

ment i kunst og kultur folder 

sig ikke kun ud i Ny Carls-

bergfondet. Fondet driver Det 

Nationalhistoriske Museum 

på Frederiksborg Slot nord for 

København og støtter også er-

hvervs-, idræts- og kulturlivet 

gennem Tuborgfondet.

Asger Jorns Le vent nous  
emporte (1970) hænger  

på Museum Jorn i Silkeborg.

Henry Moores Two Piece  
Reclining Figure No. 5 (1963-

64) pryder skulpturparken på 

kunstmuseet Louisiana nord for 

København.
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Ny Carlsbergfondet donerede  

i 1989 Vilhelm Hammershøis In-

teriør. Med kvinde siddende bag 

et bord (ca. 1910) til kunstmuseet 

Ordrupgaard, som ligger nord for 

København.

Carl Jacobsen fotograferet  

i sit hjem i Valby.
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Ny Carlsberg Glyptoteks 

samling består af omkring 

10.000 kunstværker. Den  

tæller bl.a. hovedværker 

som Edgar Degas’ Dan-

serinde med balletskørt, 

fjorten år.

RUM TIL 
SKØNHED

Carl Jacobsen stillede sig i kunstens
tjeneste. Derfor åbnede han dørene for

alle til sin imponerende samling af
kunstværker. Ny Carlsberg Glyptotek er  

i dag et internationalt anerkendt museum 
og en del af Ny Carlsbergfondet.

Pursue Perfection
Ny Carlsberg Glyptotek
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Primitive kunstbemærkninger 
i Rom.” Det var overskrif-
ten på de dagbogsnotater, 

som den 20-årige Carl Jacobsen 
gjorde under sit første besøg i den 
italienske hovedstad. Ordene står 
i skarp kontrast til et besøg på Ny 
Carlsberg Glyptotek i København 
i dag. Alene museets samling af 
antik egyptisk, græsk og romersk 
kunst er overvældende. Hertil 
kommer en væsentlig samling af 
moderne fransk og dansk kunst 
fra 1800-tallet for ikke at tale om 
de markante skiftende udstillinger, 
som museumsbygningen midt i 
København byder publikum på.

Kunst er dannelse

Carl Jacobsens notater stammer 
fra et intensivt museumsprogram, 
der talte mange og gentagne besøg 
på de vigtigste samlinger i Rom og 
gør det klart, at hans interesse for 
kunst var livslang. Den var en pas-
sion. Med tiden udviklede Carl Ja-
cobsens “kunstbemærkninger” sig 
til en egentlig ekspertise, og han 
var altid opdateret i antik kunst og 
fulgte entusiastisk med i de nyeste 
strømninger. Hans bryggermotto, 
Semper Ardens – altid brændende 
– gik igen i hans forhold til kunsten. 
Allerede som 18-årig kunne han 
kalde sig mæcen med en donation 
af et mindre kunstværk til et muse-
um i København. Efterhånden som 
han fik finansiel mulighed for det, 
støttede han i stor stil kunsten gen-

nem legater og donationer og op-
byggede selv en betragtelig kunst-
samling. Med en dyb overbevisning 
om, at kunsten kunne forskønne 
og berige menneskers liv, var det 
heller ikke overraskende, at han og 
hustruen Ottilia i 1882 slog dørene 
op til deres private hjem. Her gav 
de offentligheden adgang til deres 
imponerende skulptursamling.
 Med inspiration fra Kong 
Ludwig af Bayerns Glyptothek i 
München kaldte de samlingen for 
Glyptoteket på Ny Carlsberg. Pub-

likumsinteressen var stor, og Carl 
Jacobsen fortsatte ivrigt sine ind-
køb af værker, så salene i hjemmet 
viste sig hurtigt at blive for små. I 
1888 skænkede han samlingen til 
den danske befolkning. Staten og 
Københavns Kommune forpligte-
de sig til at donere en byggegrund 
til formålet og bidrage til museets 
drift. I 1897 blev Ny Carlsberg Glyp-
totek indviet lige over for Tivoli i 
tidens historicistiske stil. Her fik of-
fentligheden i første omgang glæde 
af den nyere kunst, og efter en ud-

videlse allerede i 1906 blev også  
de antikke værker vist frem.

Ejendommelig  
skønhed

Carl Jacobsen ønskede, at kun-
sten og rummene skulle spille 
sammen i “en egen ejendomme-
lig skønhed, hvortil byens borgere 
uvilkårligt følte sig dragne”, som 
han selv formulerede sin inten-
tion. Det lykkedes. I dag er Ny 
Carlsberg Glyptotek blandt de 

mest populære attraktioner i  
Danmark. Det er ikke kun kø-
benhavnerne, der begejstrede 
strømmer til. Med et banebryden-
de udstillingsprogram tiltrækker 
Glyptoteket gæster fra hele ver-
den. Alle nyder de husets rammer, 
der bl.a. byder på en subtropisk 
palmehave med en elegant glas-
kuppel og Henning Larsens pris-
vindende tilbygning fra 1996 i  
marmor og beton – i øvrigt en  
af den internationalt anerkendte 
arkitekts personlige favoritter. 

Ny Carlsberg Glyptotek nyder i 
dag så stor kunstfaglig respekt, 
at det i 2013 lykkedes at supple-
re samlingen af 80 Degas-værker 
med et tilsvarende antal værker 
af kunstneren fra samlinger ver-
den over. Det blev til særudstillin-
gen “Degas’ metode”, der på frem-
ragende vis formidlede, hvordan 
den franske kunstners mangesi-
dede arbejder i maleri, tegning og 
skulptur udgør et helt egenartet 
bidrag til historien om impressio-
nismens udvikling.

Marmorportrættet af Gnaeus 

Pompeius Magnus regnes 

som en af de bedste romerske 

portrætter i verden.

Vinterhaven, Ny  

Carlsberg Glyptotek.

Ny Carlsberg Glyptotek har en 

omfattende Paul Gauguin-samling 

og viser hele hans udvikling – fra 

Paris over København til Bretagne 

og Tahiti.

“
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NATIONAL 
VERDENS- 
HISTORIE

Carlsbergfondet har siden 1878 drevet
Det Nationalhistoriske Museum på

Frederiksborg Slot. Museet afspejler
J.C. Jacobsens glødende interesse for

historie. På Nordeuropas største
renæssanceslot med det imponerende  

haveanlæg nord for København
møder publikum historie, som også

er en fortælling om hele verden.

Da Frederiksborg Slot i 1882 

åbnede for publikum, overdrog 

J.C. Jacobsen Det Nationalhi-

storiske Museum til Carlsberg-

fondet. Bestyrelsen består 

af tre personer. Bestyrelses-

formanden er den til enhver 

tid siddende direktør for De 

Danske Kongers Kronologi-

ske Samling på Rosenborg. 

Som næstformand indtræder 

formanden for Carlsbergfon-

det. Endelig udpeges det tredje 

museumsfaglige bestyrelses-

medlem af Danmarks stats-

overhoved.

født i. Han holdt af Danmark, hvor 
hans bryggeri fik plads til at udvikle 
sig. Men Jacobsen var ikke pro-
tektionist eller præget af national 
selvtilstrækkelighed. Tværtimod 
var samarbejde, inspiration og ud-
veksling på tværs af landegrænser 
nogle af ledetrådene i den måde,  
han byggede Carlsberg-bryggeriet  
op på. Som når han selv delte er-
faringer og viden med kolleger på 
Europas ledende bryggerier eller 
inviterede førende videnskabsmænd 
som f.eks. Louis Pasteur på besøg 
på Carlsberg Laboratorium. Samme 
åbenhed tog J.C. Jacobsen med ind 
på Det Nationalhistoriske Muse-
um på Frederiksborg Slot, som han 
grundlagde i 1878. Han gjorde det til 
en selvstændig afdeling af Carls-
bergfondet for at sikre det nyopret-
tede museum økonomisk.

Inspiration udefra 

Efter at Frederiksborg Slot i 1859 
blev hærget af en voldsom brand, 
tog J.C. Jacobsen som samfunds-
borger teten i arbejdet med at få 
genopbygget det tidligere kongeslot 

Audienssalen er et af de 

imponerende rum på Det 

Nationalhistoriske Museum  

på Frederiksborg slot.

Patriot og verdensborger – 
Brygger J.C. Jacobsen 200 
år.” Det kaldte Det Natio-

nalhistoriske Museum på Frede-
riksborg Slot meget præcist den 
store udstilling, som i 2011 marke-
rede 200-året for J.C. Jacobsens 
fødsel. Det er netop den helt særlige 
kombination af hans glødende inter- 
esse for historie, national selvfor-
ståelse og international udad-
vendthed, man oplever på museet  
i Hillerød nord for København. 
 J.C. Jacobsen var patriot i or-
dets egentlige forstand. Han følte 
samhørighed med det land, han var 

“
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Store dele af interiøret på 
Frederiksborg Slot gik tabt 
i en voldsom brand i 1859. 
Genopbygningen af slottet 
blev præget af J.C. Jacobsens 
stræben efter det fuldkomne. 
De gobeliner, som i dag kan 
opleves på Det Nationalhisto-
riske Museum, blev fremstillet 
i perioden 1900-1928. Inden da 
havde væversker fra Danmark 
været i Frankrig for at studere 
og lære det vanskelige og fine 
håndværk hos Manufacture des 
Gobelins i Paris. Kun det bedste 
af det bedste var godt nok for 
J.C. Jacobsen og dermed også 
for museet, som videreførte 
hans visioner.

Pursue Perfection
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fra begyndelsen af 1600-tallet. Som 
i alt andet, han foretog sig, stræbte 
han også her efter det fuldkomne. 
Han udviste en imponerende vilje. 
En vilje, der gik hånd i hånd med 
en vision, som han havde fundet 
inspiration til på slotte i udlandet – 
nemlig svenske Gripsholm Slot og 
franske Versailles. Jacobsens idé 
var, at et museum på Frederiks-
borg Slot på samme måde skulle 
formidle den nationale historie 
gennem historiske malerier, møbler 
og kunsthåndværk. Han tilbød ge-
nerøst at betale for indretningen og 
fik overbevist både kongehuset og 
Rigsdagen om planen. Han bidrog 
også selv med meget store beløb 
til den landsindsamling, der rejste 
midlerne til, at Nordeuropas største 
renæssanceslot blev genopbygget.
 Jacobsen ønskede, at museet 
på det tidligere kongeslot skulle 
styrke danskernes historiske sans.
Hans perspektiv var ikke bare 
nationalt; det var, hvad man i dag 
ville kalde globalt. J.C. Jacobsen 
havde et klart blik for, hvordan 
det nationale og det internationa-
le altid komplementerer hinanden 
og går hånd i hånd. Hans ambition 
var at vise, hvordan også den dan-
ske historie havde haft “sin andel  
i menneskehedens almindelige 
kulturudvikling”, som han selv  

beskrev museets formål. Det er 
store ord, men ikke desto mindre 
dem, som Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg Slot 
også i dag raffineret, kreativt og 
vidende omsætter gennem sin in-
ternationale profil.

Global udveksling

På Det Nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg Slot ses det nem-
lig tydeligt, hvordan kulturudvikling 
sker gennem udveksling mellem 
nationer og mennesker. Flere af 
museets nyere udstillinger er et 
resultat af samarbejde med kolle-
ger på vigtige kulturinstitutioner 
verden over. Udstillingen “Danmark 
og zarernes Rusland 1600-1900” 
fortalte f.eks. i 2013 historien om de 
dansk-russiske relationer i zartiden. 
Museet lånte pragtsølv fra Kreml og 
elegante gallakjoler fra hofballerne 
i Romanov-kejserfamiliens palad-
ser i Pavlovsk og Tsarskoe Selo ved 
Skt. Petersborg. 
 På “Kinesisk besøg – et kejser-
ligt palads på Frederiksborg” kunne 
publikum i 2012 opleve rum fra Prins 
Gongs kejserlige palads i Beijing. 
Samtidig gav udstillingen indblik 
i forholdet mellem Danmark og 
Kina i anden halvdel af 1800-tallet. 
Her var der tale om en opfølgning 

på udstillingen “China in Denmark 
1600-2000”, som blev vist i Kina 
på Prins Gongs Paladsmuseum  
i Beijing i 2008.
 Frederiksborg Slot er en inter-
national attraktion på linje med  
Ny Carlsberg Glyptotek, som søn-
nen Carl Jacobsen skænkede til 
samfundet gennem Ny Carlsberg-
fondet. I dag besøger både uden-
landske turister og statsoverhove-
der gerne Det Nationalhistoriske 
Museum, når de er i Danmark med 
deres delegationer af erhvervsfolk, 
politikere og embedsmænd. På 
museet møder de en fornemt for-
midlet fortælling, der har fokus på, 
hvordan en nation gennem tiden 
har været i konstant berøring med 
resten af verden. 

Det Nationalhistoriske  

Museum på Frederiksborg 

Slot indstiftede i 2007 “Bryg-

ger J.C. Jacobsens Portræt-

pris”. I 2013 deltog 437 russiske 

kunstnere sammen med over 

500 kolleger fra de nordiske 

lande i konkurrencen, som blev 

til i et samarbejde med Carls-

berg-gruppens bryggeri Baltika 

og museet for samtidskunst 

Erarta i Skt. Petersborg. Bidra-

gene spændte over malerier, 

fotografi og videokunst. Vinde-

ren blev britiske James Hague. 

Zar Alexander III, Zarina 

Maria Feodorovna (tid-

ligere Prinsesse Dagmar 

af Danmark) og deres søn, 

Storhertug Michael, malet  

af Laurits Tuxen i 1884.

Udstillingen “Kinesisk besøg” 

om Prins Gongs kejserlige 

palads i Beijing, hvor en ræk-

ke genskabte interiører blev 

fremvist.
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1811 Jacob Christian Jacobsen  
bliver født i København.

1835 J.C. Jacobsens far dør. J.C.  
Jacobsen overtager faderens hvidtøls-
bryggeri.

1836 J.C. Jacobsens første studie-
rejse til Langes Bryggeri i Altona og 
Hamborg for at studere brygning af 
undergæret øl.

1842 J.C. Jacobsens søn Carl bliver 
født. J.C. Jacobsen foretager sin  
anden studierejse til Tyskland,  
Tjekkoslovakiet, Østrig og Italien.

1845 J.C. Jacobsen begynder at brygge 
undergæret øl. Rejser til München 
og afhenter undergær fra brygger 
Sedlmayr. På rejsen hjem, der foregår 
med diligence, holder han gæren frisk 
ved at køle den under en vandpost 
ved hvert stop. Han har ombygget en 
hatteæske til at rumme beholderen 
med gær.

1847 Carlsberg Bryggeri bliver grund-
lagt. Det første bryg står klart den  
10. november.

1868 Første eksport til England.

1869 J.C. Jacobsen sender øl til Fjern-
østen og Kina for at undersøge, om 
øllet kan holde til eksport.  

1871 J.C. Jacobsen giver Carl Jacobsen 
et anneksbryggeri, hvor Carl selv kan 
brygge øl. 

1875 Carlsberg Laboratorium bliver 
grundlagt.

1876 Den 25. september bliver Carls-
bergfondet oprettet ved et gavebrev til 
Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab. Carlsbergfondet overtager 
driften af Carlsberg Laboratorium.  

1878 J.C. Jacobsen stifter Det Natio-
nalhistoriske Museum på Frederiks-
borg Slot.

1881 Carl Jacobsen opfører bryggeriet 
Ny Carlsberg Bryggeri, som indvies  
14. august.

1882 Anneksbryggeriet fusioneres 
med J.C. Jacobsens bryggeri. For 
at undgå navneforvirring mellem 
Carlsberg og Ny Carlsberg omdøber 
J.C. Jacobsen sit bryggeri til Gamle 
Carlsberg. 

1883 Emil Chr. Hansen, professor på 
Carlsberg Laboratorium, gør sin epo-
kegørende opdagelse: en metode til 
rendyrkning af ølgær. Metoden bliver 
ikke patenteret, men stilles gratis til 
rådighed for alle. 

1884 J.C. Jacobsen overdrager Det 
Nationalhistoriske Museum på Frede-
riksborg Slot til Carlsbergfondet.

1887 J.C. Jacobsen dør under en 
rejse til Rom. Carlsbergfondet over-
tager ejerskabet og driften af Gamle 
Carlsberg. 

1897 Carl Jacobsen indvier kunst- 
museet Ny Carlsberg Glyptotek midt  
i København. 

1902 Carl Jacobsen opretter Ny 
Carlsbergfondet, der støtter kunst 
og kunstvidenskab. Ved samme 
lejlighed overdrager han bryggeriet 
Ny Carlsberg til Carlsbergfondet. 
De to bryggerier har nu fælles ejer. 
Ny Carlsbergfondet får ansvar for 
Glyptoteket.

1909 Professor S.P.L. Sørensen på 
Carlsberg Laboratorium opfinder den 
nye måleenhed pH, hvorved man 
kan beskrive, hvor surt eller basisk 
et stof er.

1913 Carl Jacobsen donerer Den Lille 
Havfrue til København, som senere 
skulle blive vartegn for hele byen.  

1914 Carl Jacobsen dør.

1954 England er Carlsbergs største 
eksportland. Hver 12. dag sejler et skib 
lastet med Carlsberg-øl til England. 

1968 Carlsberg bygger sit første 
bryggeri i udlandet i Blantyre, Malawi, 
som et led i bistandshjælpen til det 
afrikanske land.

1970 Carlsberg og Tuborg fusionerer. 
Selskabets navn bliver De Forenede 
Bryggerier A/S Carlsberg Bryggerierne 
og Tuborg Bryggerierne.

1972 Carlsberg bygger sit første bryg-
geri i Asien – i Malaysia. I årene efter 
åbner en række bryggerier både i 
Europa og Asien. 

1976 Carlsberg Forskningscenter 
etableres med Carlsberg Laboratorium 
som en central afdeling. 

1991 Tuborgfondet, som støtter kul-
tur-, erhvervs- og idrætsliv, bliver en 
afdeling under Carlsbergfondet.

2000 Carlsbergfondet justerer fundat-
sen, hvilket åbner mulighed for at stif-
te dattervirksomheder med væsentlig 
indflydelse. 

2001 Carlsberg fusionerer med Orkla 
og får en udvidet samarbejdsaftale 
med bryggeriet Scottish & Newcastle 
om aktiviteter i Østeuropa.

2004 Carlsberg køber Orkla ud og  
udvider sit samarbejde med Scottish  
& Newcastle.

2007 Carlsbergfondet justerer sin 
oprindelige fundats. Kapitalejerskabs-
kravet bliver ændret fra 51% til 25% 
med ret til mindst 51% af stemmerne. 
Dette er sikret i kraft af forskellen på 
A- og B-aktier. 

2008 Carlsberg overtager halvdelen 
af Scottish & Newcastle og får fuld 
kontrol over bl.a. en række russiske 
og baltiske bryggerier – herunder 
Baltika Breweries. Carlsberg ændrer 
ved samme lejlighed navn til Carls-
berg-gruppen.  

2013 For at skabe større finansiel 
fleksibilitet justerer Carlsbergfondet 
igen sin fundats. Kapitalejerskabet på 
25% bliver ophævet. Fondet skal dog 
stadig eje aktier med ret til mindst 51% 
af stemmerne. 

“Den, der besidder de grundigste kundskaber 
i biokemi, bioteknologi, nanovidenskab, 

systembiologi og genomteknikker, 
vil være den førende brygger i det 21. 

århundrede. Vi skal stræbe efter at være 
det mest innovative bryggeri i verden.”

Flemming Besenbacher,  
Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet
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