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C

húng ta đang sống trong thời đại mà cái mới đang trở
nên bình thường và thay đổi xuất hiện nhiều hơn là ổn
định. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà mọi thứ đều
có thể và điều mà chúng ta có thể biết một cách chắc chắn
nhất đó là ngày mai sẽ là một ngày mới.
Khi J.C. Jacobsen lập ra hãng Carlsberg năm 1847,
ông cũng từng sống trong những tháng ngày như thế. Ở
thời điểm đó, cuộc cách mạng công nghiệp đã lan ra khắp
châu Âu, cả thế giới cảm nhận được những thay đổi lớn từ
chính trị, văn hóa và xã hội mà cuộc cách mạng này mang lại.
Những năm cuối thế kỷ 19 có gì giống với ngày hôm nay của
chúng ta: đó là cái mới đang trở nên bình thường.
Và phản ứng của Jacobsen với những thay đổi đó là rất
rõ ràng. Ông tin rằng chìa khóa để thành công trong một thế
giới nhiều biến động như thế là kiến thức và hiểu biết sâu
sắc về cuộc sống. Trong thư gửi con trai Carl Jacobsen năm
1855, ông viết:
“Ai tinh thông về hóa học, hiểu sâu các
ngành khoa học phụ trợ, có kinh nghiệm
thực tế và hiểu biết về nghề, sẽ thành người
dẫn đầu trong ngành công nghiệp bia
ở châu Âu trong tương lai.”
Với niềm tin đó, ông cho lập phòng thí nghiệm Carlsberg, nơi
sau này trở thành một trong những cơ sở nghiên cứu sáng tạo
hàng đầu thế giới. Niềm tin đó giúp ông hòa cùng với cuộc
sống, chia sẻ kiến thức và tài sản của mình với toàn xã hội. Nó
cũng lý giải vì sao ông để lại thành quả của cả đời lao động
tặng cho Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Đan Mạch, để hãng
bia luôn được những bộ óc thông thái nhất Đan Mạch dẫn dắt.
Đó cũng là lý do ông lập Quỹ Carlsberg, hỗ trợ các nghiên cứu
khoa học và nghệ thuật xuất sắc nhất, đồng thời vẫn duy trì
quyền kiểm soát đối với Tập đoàn Carlsberg, hãng sản xuất bia
lớn thứ tư trên thế giới ngày nay.
Hai bố con J.C. Jacobsen và Carl Jacobsen là những vĩ
nhân trong thời đại của họ. Hơn thế nữa, họ là những người của
tương lai. Ngày nay, tầm nhìn, ý tưởng và những giá trị mà họ
theo đuổi vẫn còn sáng lấp lánh và phù hợp hơn bao giờ hết.

Flemming Besenbacher
Chủ tịch Quỹ Carlsberg
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Những chữ vàng vẫn lấp lánh đến hôm nay.

10 Kiếm tìm hoàn hảo – Qũy Carlsberg

Quỹ Carlsberg kết hợp bia và khoa học, học thuật, văn hóa, nghệ thuật.

 gười của tương lai – J.C. Jacobsen
16 N

J.C. Jacobsen đặt hình mẫu cho thời đại của ông – và của chúng ta.

20 	Trái tim bằng lúa mạch, hoa bia, men và nước
– Tập đoàn Carlsberg

500 thương hiệu bia và các hoạt động khắp thế giới. Hành trình bắt đầu từ
nhà máy ở ngoại ô Copenhagen.

30 Nếu một công việc đáng làm – Nó phải được làm tốt nhất
có thể – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khi trách nhiệm xã hội, phát triển kinh doanh và phát minh cùng song hành.

32 	Nghệ thuật bắt đầu từ khoa học
– Phòng thí nghiệm Carlsberg

Từ phòng thí nghiệm nhỏ tác động và cuộc cách mạng trong công nghệ nấu bia
hiện đại.

38 Sức mạnh của khoa học – Hỗ trợ nghiên cứu

Đầu tư vào nghiên cứu là chìa khóa giải quyết các thách thức toàn cầu.

42 	Phụng sự nghệ thuật – Quỹ New Carlsberg
Nghệ thuật thay đổi thế giới.

48 Chia sẻ tình yêu và vẻ đẹp – Bảo tàng Nghệ thuật Ny
Carlsberg Glyptotek

10.000 tác phẩm nghệ thuật bao gồm các bộ sưu tập nghệ thuật cổ đại đến
các tác phẩm theo trường phái ấn tượng Pháp.

52 Dân tộc và quốc tế – Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch ở lâu đài
Frederiksborg

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch với tầm nhìn quốc tế.

58 Các dấu mốc lịch sử
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Đ

iều dễ dàng nhận thấy khi
nói đến thành quả từ các
hoạt động da dạng do Quỹ
Carlsberg tài trợ là sự hoàn hảo. Dù
bạn là người đam mê khoa học, nghệ
thuật hay ấn tượng bởi học bổng mà
Quỹ Carlsberg hỗ trợ hay đơn giản
là khi bạn thưởng thức một ly bia
Carlsberg, có thể bạn đã có vài ý nghĩ
liên quan đến tầm nhìn sâu rộng của
một người làm bia luôn miệt mài với
công việc tại thành phố Copenhagen,
Đan Mạch cách đây 150 năm.
Người làm bia đó có tên đầy đủ
là Jacob Christian Jacobsen, nhưng
người ta thường gọi ông là J.C.
Jacobsen. Trong di chúc của mình,
ông viết “Tôi muốn phát triển nghệ
thuật làm bia lên đến độ hoàn hảo
nhất có thể.” Một người như J.C.
Jacobsen hoàn toàn có thể viết về
cuộc đời và sự nghiệp thành công
của mình bằng những từ ngữ khác,
nhưng ông đã không làm điều đó
và đây chính là điểm khiến người ta
phải suy nghĩ. Nên biết rằng tại thời
điểm ông viết di chúc đó, tập đoàn
Carlsberg đã là một trong những
hãng bia nổi tiếng nhất châu Âu.
Những người làm nghề đều biết đến
J.C. Jacobsen và thường gọi ông một
cách kính trọng là: Người Làm bia xứ

Copenhagen.
Những gì J.C. Jacobsen viết
trong di chúc không phải là những
ngôn từ sáo rỗng, mờ nhạt được
lôi ra từ đống hồ sơ ố vàng vì thời
gian của Carlsberg. Chúng đang
sống động và lấp lánh, được xem
như “khuôn vàng thước ngọc” của
hãng bia Carlsberg và được tái hiện
lại trong điều lệ của Quỹ Carlsberg,
giúp định hướng và đặt mục tiêu
cho hoạt động của Quỹ. Ngày nay,
Quỹ Carlsberg vẫn là một trong
những cổ đông lớn nhất của Tập
đoàn Carlsberg.
Hàng ngày, các nhân viên của
Carlsberg trước khi đến văn phòng
làm việc của tập đoàn ở Copenhagen,
đều đi qua cổng hai vòm có khắc
những “chữ vàng” trích từ di chúc
của J.C. Jacobsen:
THEO ĐUỔI HOÀN HẢO
LÀ MỘT TRONG NHỮNG
GIÁ TRỊ CỐT LÕI MÀ CÁC
NHÀ MÁY CỦA TẬP ĐOÀN
CARLSBERG TRÊN TOÀN
THẾ GIỚI ĐANG ĐƯỢC
VẬN HÀNH
Đây là những từ ngữ thể hiện
tầm nhìn xuất chúng của Jacobsen.
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Chúng giúp ông đưa Carlsberg trong
nhiều năm sau đó trở thành một
trong số bốn hãng sản xuất bia lớn
nhất thế giới sở hữu những thương
hiệu bia mạnh nhất. Khuôn vàng
thước ngọc về hoài bão và đam mê
là ngọn hải đăng dẫn đường cho
hoạt động của Quỹ Carlsberg. Ngày
nay, những lời trong chúc thư của
Jacobsen đã được tái hiện sống động
trong kết quả hoạt động phục vụ xã
hội của Quỹ Carlsberg. Đó là nỗ lực
không ngừng thích nghi và năng
động, luôn cố gắng hết mình và phát
triển. Đó là nỗ lực luôn coi sự hoàn
hảo là mục đích để hướng tới.
Cổng hai vòm, theo phong cách
Hy Lạp cổ, bên ngoài trụ sở
chính của Tập đoàn Carlsberg
tại Copenhagen, Đan Mạch. Trên
cổng có khắc những “chữ vàng”
được J.C. Jacobsen dùng khi viết
di chúc, sau đó được con trai của
ông sử dụng làm kim chỉ nam cho
hoạt động của tập đoàn Carlsberg.
“Trong nghề làm bia, không được
đặt mục tiêu kiếm lời trước mắt
lên trên hết mà phải biết phát triển
nghệ thuật làm bia đến mức hoàn
hảo nhất có thể để xưởng bia này
và các sản phẩm nhà xưởng này
làm ra luôn có chất lượng cao nhất,
và qua đó, giúp duy trì ngành làm
bia Đan Mạch ở trình độ cao và
được kính trọng trên thế giới.”
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kiếm tìm
hoàn
hảo
Quỹ Carlsberg là một trong những tổ chức
thương mại lâu đời nhất trên thế giới.
Tại đây việc kinh doanh sản xuất bia
và các hoạt động bảo trợ khoa học,
học thuật, nghệ thuật và văn hóa luôn
song hành với nhau. Chủ tịch của Quỹ này
đồng thời kiêm Trưởng ban Kiểm soát của
tập đoàn Carlsberg. Quy định này được
đặt ra và duy trì từ năm 1876 đến nay.

N

gười ta tự hỏi những nghiên
cứu đột phá về công nghệ sinh
học, các kiệt tác nghệ thuật
và hương vị tuyệt vời của bia Carlsberg
thì có liên quan gì đến nhau? Về cơ
bản là không có, nhưng nếu để ý một
chút, người ta sẽ tìm ra sự liên hệ giữa
những thứ này và mối liên hệ đó là Quỹ
Carlsberg, việc sản xuất và kinh doanh
bia, cũng như các hoạt động bảo trợ
khoa học, nghệ thuật và văn hóa luôn
được coi trọng như nhau.
Quỹ Carlsberg được vận hành
một cách rất độc đáo. Chủ tịch của
quỹ không chỉ đóng vai trò là người

Cổng vào Phòng thí nghiệm
Carlsberg, phòng thí nghiệm
này hiện vẫn hoạt động.
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đứng đầu của tổ chức này, mà còn là
người đảm nhiệm vị trí trưởng ban
kiểm soát của tập đoàn Carlsberg
A/S. Sự tồn tại của Quỹ nhằm đảm
bảo tập đoàn được vận hành dựa
trên sự tập trung về nghiên cứu,
sáng tạo và các sản phẩm chất lượng
cao. Quỹ cũng có nhiệm vụ đóng
góp cho xã hội thông qua việc bảo
trợ khoa học, học thuật, nghệ thuật
và văn hóa. Ước tính số tiền mà Quỹ
đã chi cho các hoạt động này lên
đến vài tỷ Euro.

Khoa học
đi tiên phong
Mối liên hệ giữa sản xuất bia và
trách nhiệm xã hội là nền tảng của
Quỹ Carlsberg. Khi J.C. Jacobsen lập
ra tổ chức này vào năm 1876, ông là
người đã tạo ra một trong những mô
hình tổ chức thương mại đầu tiên
trên thế giới kèm theo các cam kết
xã hội. Quỹ Carlsberg là hiện thân
của tâm huyết trong suốt sự nghiệp
của Jacobsen về một câu hỏi đơn
giản nhưng quan trọng mà bất kỳ
người làm bia nghiêm túc nào cũng
nên đặt ra: làm sao để nấu được loại
bia ngon nhất?
Để trả lời cho câu hỏi đó, J.C.
Jacobsen xây dựng Phòng thí
nghiệm Carlsberg năm 1875. Phòng
thí nghiệm này nhanh chóng ghi
tên mình vào lịch sử ngành bia với
vị thế của một cơ sở nghiên cứu đột
phá nhất mọi thời đại. Tại đây, các
nhà khoa học hàng đầu tiến hành
những nghiên cứu chuyên sâu về
sản xuất bia dựa trên niềm tin của
J.C. Jacobsen rằng quy trình làm bia
có thể được cải tiến nhờ áp dụng
khoa học.
Việc tiếp theo mà J.C. Jacobsen
làm là để lại toàn bộ tài sản của cả đời
làm việc cho Viện Hàn lâm Khoa học
Hoàng gia Đan Mạch. Ông tin rằng
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Bìa cuốn Điều lệ Quỹ
Carlsberg do J.C. Jacobsen
thành lập ngày 25/9/1876
và được Hoàng gia Đan
Mạch công nhận ngày
18/10/1876

tương lai của Carlsberg sẽ được
đảm bảo một cách tốt nhất nếu nó
được những cái đầu giỏi nhất của
Đan Mạch điều hành. Nhiệm vụ của
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia
Đan Mạch là chỉ định hội đồng dẫn
dắt Quỹ Carlsberg và hãng sản xuất
bia và việc đó được duy trì cho đến
ngày nay.
Thông qua các đóng góp
tài chính, J.C. Jacobsen mong
muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với
các nghiên cứu giúp cho việc
kinh doanh của ông nói riêng và
các nghiên cứu mang lại lợi ích
cho xã hội nói chung. Giá trị cốt
lõi của doanh nghiệp như cam kết
phát triển cùng cộng đồng và trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp luôn
là yếu tố không tách rời trong tôn
chỉ hoạt động của Quỹ Carlsberg.

Nghệ thuật,
văn hóa, thể thao
Cam kết xã hội của Quỹ Carlsberg
được thể hiện rõ rệt nhất trong các
lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, nơi
Quỹ đóng vai trò là người bảo trợ
và đi tiên phong trong hoạt động.
Từ năm 1878, Quỹ đã đảm nhận vai
trò xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc
gia tại lâu đài Frederiksborg ở phía
bắc thủ đô Copenhagen. Ngày nay,
bảo tàng không chỉ trưng bày các
tác phẩm liên quan đến lịch sử Đan
Mạch như các tác phẩm hội họa, đồ
gỗ và nghệ thuật trang trí, mà còn
thể hiện tầm nhìn toàn cầu của J.C.
Jacobsen qua các triển lãm lớn về
chân dung từ Nga và Trung Quốc.
Bộ sưu tập tranh theo trường
phái ấn tượng Pháp và tượng cổ
của Bảo tàng Mỹ thuật Ny Carlsberg
Glyptotek là độc nhất vô nhị trên
thế giới. Bảo tàng Mỹ thuật Glyptotek
nằm ở trung tâm thủ đô Copenhagen,
cạnh Công viên giải trí Tivoli, là một
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phần của Quỹ New Carlsberg, được
Carl Jacobsen thành lập năm 1902.
Việc chuyển giao nhà máy sản xuất
bia độc lập của mình mang tên New
Carlsberg cho Quỹ Carlsberg, Carl
Jacobsen muốn việc bảo trợ nghệ
thuật là lâu dài và trọn vẹn.
Hoạt động mới nhất của Quỹ
Carlsberg là lập ra Quỹ Tuborg, bảo
trợ kinh doanh, văn hóa và thể thao.

Minh chứng tương lai
Quỹ Carlsberg được hình thành dựa
trên các giá trị như chất lượng,
nghiên cứu, đổi mới, trách nhiệm
xã hội, sự nhất quán, trung thực,
lòng tin, cơ hội bình đẳng và chống
tham nhũng. Sứ mệnh lịch sử này của
Quỹ vẫn được duy trì đến ngày nay.
Tuy nhiên, thế giới đã thay
đổi rất nhiều kể từ năm 1878, và
hoạt động của Quỹ Carlsberg cũng
như vậy. Việc duy trì truyền thống
là quan trọng nhưng thay đổi để
phù hợp với thời đại mới cũng quan
trọng không kém. Vì vậy, để phù hợp
với những thay đổi, Quỹ Carlsberg
đã vài lần điều chỉnh điều lệ để phù
hợp với tầm nhìn ban đầu của J.C.
Jacobsen.

Ban điều hành Quỹ Carlsberg
gồm năm thành viên Viện Hàn
lâm Khoa học Hoàng gia Đan
Mạch và một ban chuyên môn.
Chủ tịch đầu tiên của Quỹ, Johan
Nicolai Madvig (1804-1886), là
một nhà nghiên cứu triết học
cổ điển và hiệu trưởng trường
Đại học Tổng hợp Copenhagen.
Những người đã từng đảm
nhiệm vị trí này gồm có luật sư,
dược sĩ, một vài nhà sử học và
các nhà khoa học từ các ngành
khác. Chủ tịch Quỹ hiện nay,
ngài Flemming Besenbacher, là
giáo sư về khoa học nano tại Đại
học Tổng hợp Aarhus.

SƠ ĐỒ QUỸ

Tập đoàn
Carlsberg

Quỹ New Carlsberg
Do Carl Jacobsen thành lập năm 1902. Quỹ này
tham gia các hoạt động bảo trợ nghệ thuật và
giúp quản lý điều hành Bảo tàng Mỹ thuật Ny
Carlsberg Glyptotek.

Do J.C. Jacobsen thành lập năm 1847,
hiện nay là một trong bốn hãng
sản xuất bia lớn nhất thế giới.

Bảo tàng Mỹ thuật Ny Carlsberg
Glyptotek
Được Carl Jacobsen thành lập năm 1902.
Bảo tàng này hiện là nơi trưng bày các tác phẩm
hội họa và điêu khắc nổi tiếng trong bộ sưu tập
của gia đình Jacobsen và các tác phẩm
nghệ thuật nổi tiếng thế giới khác.

Phòng thí nghiệm Carlsberg

Quỹ Tuborg

Do J.C. Jacobsen thành lập năm 1875.
Đã có rất nhiều thành tựu khoa học
được nghiên cứu và ra đời từ phòng
thí nghiệm này.

Thành lập năm 1931, bảo trợ các
hoạt động kinh doanh, văn hóa và
thể thao

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Do J.C. Jacobsen góp công xây
dựng năm 1878, là mơi trưng bày
các hiện vật hội họa và chân dung
liên quan đến 500 năm lịch sử

Hỗ trợ
nghiên cứu
Tài trợ nghiên cứu, trao các
học bổng cho các nghiên cứu
về khoa học tự nhiên, khoa học
xã hội và nhân văn.
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Pursue Perfection
Tầm nhìn

TẦM NHÌN
Quỹ Carlsberg có nhiệm vụ quản lý di sản của J.C. Jacobsen, đảm bảo
những ý tưởng và suy nghĩ của ông được thể hiện và tôn trọng thông qua
các họa động của Quỹ. Vì vậy điều lệ của Quỹ được điều chỉnh và áp
dụng dựa trên tôn chỉ đó, theo các nguyên tắc hiện đại, nhằm giúp
vạch ra đường hướng hoạt động của công ty, của khoa học và xã hội.

Pursue Perfection
J.C. Jacobsen

con người
của
tương lai
Người sáng lập hãng bia Carlsberg,
J.C. Jacobsen, không chỉ là vĩ nhân
trong thời của mình, mà còn là
người đi trước thời đại thông qua
ước vọng, đam mê và hành trình
tìm kiếm sự hoàn hảo trong nghề.
Ông là người đặt nền móng cho
tương lai không chỉ cho Quỹ
Carlsberg, mà còn cho cả xã hội nơi
ông luôn là thành viên tích cực.

K

hi nhắc đến J.C. Jacobsen
người ta thường gọi người
sáng lập tập đoàn Carlsberg
là “con người của thời đại” vì những
gì diễn ra trong xã hội và thế giới
dường như đều liên quan đến ông.
Người ta luôn thấy ở ông hình ảnh
một người làm bia khắt khe về chất
lượng, một lãnh đạo kinh doanh,
hay một công dân tích cực trong các
hoạt động chính trị, khoa học và văn
hóa ở Đan Mạch nói riêng, châu Âu
và thế giới nói chung.
Nhưng J.C. Jacobsen cũng là

người của tương lai. Người làm bia
xứ Copenhagen không chỉ chấp nhận
thay đổi, mà còn dần tạo ra sự thay
đổi thông qua tầm nhìn, qua thử
thách, cởi mở và hào hiệp và luôn
tìm kiếm sự hoàn hảo ở mọi việc mà
ông làm.
Jacob Christian Jacobsen sinh
năm 1811 tại Copenhagen. Hơn hai
trăm năm sau, di sản mà ông để lại
vẫn là ngọn hải đăng dẫn đường và
thước đo cho hoạt động của Quỹ
Carlsberg và tập đoàn Carlsberg.
Khoảng cách từ xưởng bia nhỏ
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sau nhà ở trung tâm Copenhagen
những năm đầu thế kỷ 19 nơi J.C.
Jacobsen cùng cha mình làm bia
đến các nước như Anh, Nga, Ấn Độ,
Trung Quốc và các nhiều nước khác
trên thế giới nơi tập đoàn Carlsberg
hiện đang giữ một vị trí quan trọng
trên thị trường bia là rất lớn. Tính
theo không gian hay thời gian đều
như vậy. Nhưng nếu dùng phép đo là
giá trị, thì khoảng cách không còn
tồn tại. Giá trị của Carlsberg khởi
nguồn từ niềm đam mê làm bia của
J.C. Jacobsen ngay từ khi ông còn
làm việc ở xưởng bia của cha mình,
trước thời điểm ông lập hãng bia
Carlsberg khá lâu.

Can đảm
đầy tham vọng
Thời niên thiếu, J.C. chăm chú xem
cách cha mình kiên trì sáng tạo tìm
phương pháp sản xuất để bia ngon
hơn. Mặc dù làm bia là nghề có lịch
sử và truyền thống rất lâu đời, từ thời
Trung Cổ, nhưng đến tận đầu thế kỷ
19 nó vẫn chỉ là một loại đồ uống
đơn giản và không có tiếng tăm gì.
Ngay khi học xong phổ thông, ông
trở thành người học việc trong xưởng
bia của gia đình và cha ông chính là
thầy giáo dạy ông làm bia. Khi cha
mất, J.C. ở tuổi 23 đã phải điều hành
xưởng và làm bia một mình.
Sự dũng cảm và hoài bão đó
đã giúp làm nên một tập đoàn bia
Carlsberg đứng hàng đầu thế giới.
J.C. Jacobsen sinh tại Copenhagen
năm 1811 và mất trong một chuyến
đi Rome năm 1887. Tang lễ của ông
được cử hành tại Nhà thờ Đức bà ở
Copenhagen. Mộ của ông được đặt
trong khu hầm mộ gia đình trong
nhà thờ Chúa Giê-su. Nhà thờ này
do con trai của ông là Carl Jacobsen
cho xây dựng năm 1891, gần trụ sở
chính của tập đoàn Carlsberg.
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Pursue Perfection
J.C. Jacobsen

J.C. Jacobsen là người chủ động
xây dựng hệ thống cấp nước ở
Copenhagen sau khi có dịch tả
lớn xảy ra ở đây vào giữa những
năm 50 của thế kỷ 19 ở thủ đô
Đan Mạch làm chết hàng nghìn
người. J.C. Jacobsen học được
công nghệ cơ khí từ các công trình
xây dựng ở khắp nơi, đặc biệt là từ
nước Anh.

Ống khói cao 56m là một trong
nhiều công trình được bảo tồn
hiện đang nằm trong khuôn viên
trụ sở chính tập đoàn Carlsberg.
Tượng quái vật thần thoại
Chimera đứng bảo vệ các góc
được lấy cảm hứng từ Nhà thờ
Đức bà Paris

J.C. Jacobsen từng dũng cảm thay
đổi để tạo ra sự khác biệt. Vào
những năm đầu thế kỷ 19, trào
lưu uống bia của dân Copenhagen
là loại bia dùng men nổi hay “bia
trắng” nhưng J.C. Jacobsen lại cho
rằng bia dùng “men chìm” kiểu bia
đen vùng Bavaria mới là bia tinh tế
hơn và quyết định là tập trung làm
loại bia đó. Bản thân ông lần đầu
uống thử loại bia này là từ một quán
rượu ở Copenhagen. Năm 1845,
J.C. khăn gói lên đường tìm đến
xưởng bia Zum Spaten ở Munich để
lấy men bia, và bắt đầu mở xưởng
bia đen riêng của mình. Và ông có
thành công đầu tiên.
J.C. rất vui vì người ta yêu thích
loại bia mới của ông và ông khá hài
lòng. Tuy nhiên ông vẫn muốn làm
bia ngon hơn nữa và lúc này thì quy
mô xưởng không đáp ứng được. Ông
chỉ có một hầm ủ nhỏ và bia chưa
làm ra đã bán hết do nhu cầu tăng
quá nhanh. J.C. khai trương nhà máy
bia hiện đại đầu tiên của mình hai
năm sau đó trên đồi Valby ở ngoại ô
Copenhagen.

Hệ thống nhà kính tại vườn
bách thảo ở Copenhagen được
xây dựng dựa theo thiết kế của
J.C. Jacobsen lấy cảm hứng từ
cung Pha Lê ở Luân Đôn.
Ông cũng là người đóng góp
tài chính chủ yếu xây dựng
hệ thống này

Công dân Jacobsen
Ngoài việc được biết đến là
một người làm bia thành đạt, J.C.
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Jacobsen cũng là một người dân
mẫu mực trong cộng đồng. Ông
không chỉ đứng ngoài quan sát sự
phát triển của xã hội, mà tham gia
vào quá trình đó với tư cách là một
chính trị gia mang xu hướng tự
do và sau này là một nghị sĩ Quốc
hội và tham gia với tư cách là một
người đóng góp tài năng và của cải
cho cộng đồng. Ông được gọi là
“mạnh thường quân” hay “nhà từ
thiện” nhưng bản thân ông không
thích được gọi như vậy mà chỉ xem
việc mình làm mang tinh thần cộng
đồng. Đối với ông, việc đóng góp và
tham gia vào các hoạt động từ thiện
và xã hội thể hiện cam kết cá nhân
của một thành viên giàu có hơn với
cộng đồng.
J.C. Jacobsen là một công dân
toàn cầu “glocal” – với quan điểm
toàn cầu và địa phương cùng song
hành. Là dân gốc Copenhagen, tất
nhiên ông yêu đất nước Đan Mạch
của mình nhưng ông luôn mở rộng
tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Ông
mời các nhà khoa học và văn hóa
tiêu biểu đến Copenhagen. Nhà của
ông là nơi lui tới thường xuyên của
các trí thức thời bấy giờ, rất nhiều
nghệ sĩ và nhà khoa học hàng đầu là
bạn thân của ông. Mặc dù vậy, J.C.
Jacobsen không bao giờ thỏa mãn
với thành quả của mình mà luôn tìm
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nguồn cảm hứng mới, chẳng hạn
như năm 1855 khi đi thăm cung Pha
Lê ở thủ đô Luân Đôn, được xây năm
1851 để tổ chức Triển lãm Công
nghiệp Thế giới lần thứ nhất, ông
không những bị quyến rũ bởi kiến
trúc của công trình này, mà còn cảm
nhận được sự vĩ đại của lòng hảo
tâm mà các nhà tư bản Anh đã bỏ
ra để dành tặng cho thủ đô của họ.
Vài năm sau đó, người ta thấy Vườn
Bách thảo của Copenhagen có một
hệ thống những nhà kính mới và
người tặng nó cho thành phố là J.C.
Jacobsen. Ngày nay những kiến trúc
bằng kính này vẫn đang hoạt động
tốt, được các nhà nghiên cứu dùng
làm nơi làm việc và mở cửa cho du
khách thăm quan.

J.C. Jacobsen giúp đỡ đối thủ
cạnh tranh trực tiếp. Có nhiều
thí dụ về việc J.C. Jacobsen
giúp đỡ các đối thủ cạnh tranh
trực tiếp của mình. Năm 1882,
khi bia do nhà máy Tuborg sản
xuất bị hỏng (việc này xảy ra
rất lâu trước khi Tuborg trở
thành thành viên của tập đoàn
Carlsberg), J.C. Jacobsen đích
thân kiểm tra nhà máy giúp
Tuborg và đề nghị cấp men mới
cho nhà máy này từ Carlsberg.
Hãng bia Heineken cũng từng
nhận được trợ giúp men bia từ
Carlsberg.

Pursue Perfection
Tập đoàn Carlsberg

Một
trái tim
làm từ
lúa mạch,
hoa bia,
men bia &
nước
Carlsberg đã và đang có một
cuộc hành trình ấn tượng. Khởi đầu từ
một nhà máy bia quy mô nhỏ ở ngoại
ô Copenhagen, ngày nay Carlsberg là
một tập đoàn đa quốc gia với hoạt động
sản xuất và kinh doanh bia có mặt khắp
Năm 1869, Ngài Jacobsen đã
chuyển bia bằng đường thủy đến
Rangoon, Singapore, Calcuta và
Hongkong. Ý định ban đầu của
ông không phải để tìm thị trường
xuất khẩu mà chỉ để kiểm tra
xem liệu bia có giữ được chất
lượng nếu được vận chuyển một
thời gian dài như thế trên tàu
thủy. Kết quả là chất lượng bia
được duy trì.
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thế giới. Và hành trình ấn tượng đó
dường như mới chỉ bắt đầu khi
Quỹ Carlsberg luôn muốn làm mọi
điều có thể, đảm bảo sự phát triển
không ngừng của hãng bia.
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Pursue Perfection
Tập đoàn Carlsberg

doanh thu hơn. Và ở lĩnh vực này,
Carlsberg đi tiên phong một cách tự
nhiên. Thế nhưng bia mới là tâm điểm
lịch sử của hãng. Bố J.C. Jacobsen
nấu bia, J.C. Jacobsen nấu bia, con
trai ông Carl cũng nấu bia và cháu
nội của ông cũng thế. Cha con ông
cháu nhà Jacobsen đều là những nhà
làm bia. Bia là trái tim của Carlsberg,
được nấu từ mạch ủ, hoa bia, nước và
men, bằng đam mê, cảm hứng và sự
cẩn trọng của người làm nghề.

Áp dụng kiến thức
về làm bia

Thời đại mới, thị trường mới
và khách hàng mới đòi hỏi phải
có sản phẩm mới để đáp ứng.

T

ập đoàn Carlsberg sở hữu một
danh sách dài các thương hiệu
bia. Sản phẩm của Carlsberg
được tiêu thụ khắp nơi thế giới. Với
hơn 40.000 nhân viên, 500 thương
hiệu và doanh thu hằng năm gần 9 tỷ
euro, Carlsberg là một trong bốn hãng
sản xuất bia lớn nhất thế giới.
Có thể nhận thấy các sản phẩm
mới mang tính sáng tạo của Carlsberg
như nước uống tăng lực, rượu táo, hay
các loại đồ uống đóng chai khác ngoài
bia đang ngày càng mang về nhiều
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Khi Carlsberg mới thành lập, năm
1847, muốn nấu được bia chất lượng
cao rất khó. Bia được nấu ở các lò thủ
công nhỏ và chất lượng không đồng
nhất. Điều kiện sản xuất kém vệ sinh,
và người uống thường phàn nàn về
hương vị và nồng độ. J.C. Jacobsen
quyết tâm thay đổi điều đó. Nhiệm vụ
của ông là tìm ra phương pháp nấu
mới và làm thế nào để có thể áp dụng
các nghiên cứu vật lý và hóa học vào
quy trình nấu bia. Ông tin rằng có
hiểu biết sâu về lĩnh vực này sẽ giúp
nấu được bia chất lượng cao hơn và
Carlsberg được lập ra dựa trên niềm
tin ấy.
Từ các chuyến đi nước ngoài,
J.C. Jacobsen nhận thấy việc bảo quản
lạnh ở nhiệt độ cố định có vai trò vô
cùng quan trọng trong sản xuất bia.
Chính vì thế, ông tìm một khoảng đất
bên ngoài Copenhagen đủ lớn để xây
các hầm ủ rộng, thoáng đãng và đầy
đủ nước sạch. Cơ sở mới này được
đặt tên là Carlsberg, ghép từ tên con
trai Carl và một từ cổ trong tiếng Đan
Mạch “berg”- có nghĩa là núi. J.C.
Jacobsen trang bị cho nhà máy mới
này thiết bị và công nghệ sản xuất
bia hiện đại nhất và thành công khá
nhanh. Ngày 10 tháng 11 năm 1847,

những thùng bia đầu tiên xuất xưởng
và J.C. Jacobsen hài lòng khi biết
rằng bia mình làm ra có chất lượng
cao nhất thị trường. Chỉ trong vài
năm, quy mô sản xuất được mở rộng
từ vài trăm thùng bia, công suất của
nhà máy được nâng lên hơn 20 nghìn
thùng một năm. Từ 12 nhân công ban
đầu, giờ ông đã có vài trăm người làm
việc và nhà máy bia phát triển ở mọi
góc độ.

Semper Ardens
Luôn rực cháy
Hãng bia Carlsberg, Phòng thí nghiệm
Carlsberg và Quỹ Carlsberg được
kính trọng bởi sự xuất sắc, bởi sự
hoàn hảo và tầm vóc vĩ đại. Nó đại
diện cho niềm tin rằng nếu bỏ công
sức làm việc chăm chỉ và dám ước
mơ, người ta sẽ có những thành tựu
đáng ngạc nhiên.
J.C. Jacobsen thể hiện điều đó
bằng những lời được coi là khuôn
vàng thước ngọc, nhưng con trai
ông Carl Jacobsen đã biến những
lời vàng ngọc đó thành slogan bằng
tiếng La-tinh là Semper Ardens,
được khắc trên lối vào của một
trong những tòa nhà của Carlsberg.
Trong tiếng Latin, Semper có nghĩa
là luôn luôn còn Ardens là cháy sáng,
đam mê, hăng hái... Semper Ardens có nghĩa là ngọn lửa của đam mê...ở
đây nói về chất lượng, về kết quả và về
việc tạo ra sự khác biệt.
Semper Ardens là ngôn ngữ
Latin và ngôn ngữ này ăn sâu vào cội
rễ văn hóa của nhiều nền văn minh
hiện đại khắp thế giới. Bằng cách thay
đổi đó, ngay từ những năm đầu thế
kỷ 20, Carl Jacobsen đã vạch ra con
đường đi khắp thế giới cho hãng bia
Carlsberg. Nó tiếp nối các ý tưởng mà
bố ông đã đưa ra, nhưng giờ đây trên
bình diện toàn cầu.

Đam mê chất lượng
Suốt thế kỷ 20, xuất khẩu bia tăng
trưởng đều đặn. Bia Carlsberg được
xuất sang tới vùng Viễn đông xa xôi,
nhưng phải đến những năm 50 và 60
của thế kỷ trước thì xuất khẩu mới
thật sự cất cánh. Từ năm 1956 đến
năm 1969, Carlsberg tăng lượng bia
xuất khẩu lên gấp đôi và nhu cầu tiêu
thụ bia pilsner của Carlsberg ngoài thị
trường Đan Mạch tăng nhanh chóng.
Cột mốc quan trọng nhất trong xuất
khẩu của hãng đến vào năm 1970,
khi Carlsberg và Tuborg, hai hãng bia
lớn của Đan Mạch, tổ chức sáp nhập
làm một. Carlberg vốn đã có quan hệ
đối tác rất thân thiết với Tuborg trong
nhiều năm và nay đã thành một công
ty, tất nhiên Quỹ Carlsberg vẫn là cổ
đông chính của công ty vừa sáp nhập
này. Ngay lập tức, Carlsberg/Tuborg
trở thành một công ty quốc tế với thị
trường xuất khẩu rộng lớn. Mối nhân
duyên đó vẫn tồn tại và phát triển đến
ngày nay.
Việc sáp nhập với Tuborg cho
thấy cách thức lựa chọn phát triển
của Carlsberg. Carlsberg không mở
rộng bằng mọi giá. Nghệ thuật nằm
ở việc chọn đối tác không chỉ có thế
mạnh để bù đắp năng lực cạnh tranh
và thị trường cho Carlsberg, mà còn
chia sẻ các giá trị mà Carlsberg đề
cao. Nghệ thuật là chọn những đối
tác coi trọng chất lượng làm bia, có
văn hóa làm bia nổi bật để Carlsberg
có thể học hỏi được từ các chuyên gia
của những đối tác này – những người
có đam mê về bia và chất lượng bia.
Tuborg hội đủ các điều kiện đó. Các
hãng bia khác như Sinebrychoff ở
Phần Lan, Ringnes ở Na Uy hay các
nhà máy bia khác mà Carlsberg,
nay với tên là tập đoàn Carlsberg,
tiếp quản vào những năm cuối thế
kỷ trước. Vụ mua bán đáng kể nhất
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diễn ra gần đây vào năm 2008, khi
Carlsberg mua lại 50% cổ phần từ
Scottish & Newcastle và giành quyền
kiểm soát toàn bộ một số hãng bia
ở Nga và vùng Ban-tíc như hãng bia
Baltika. Carlsberg cũng mua các
nhà máy bia châu Âu khác như
Kronenbourg ở Pháp hay hãng bia
huyền thoại Grimbergen ở Bỉ - loại
bia có truyền thống rất lâu đời, có
lịch sử từ năm 1128, gần 700 năm
trước khi J.C. Jacobsen lập hãng
bia Carlsberg.

Bia - sắc màu
đồng nhất
Carlsberg đã trải qua một hành trình
ấn tượng, từ một nhà máy bia địa
phương quy mô nhỏ đặt trên đồi
ngoại ô Copehaghen thành một hãng
Carlsberg quốc tế, sở hữu hàng loạt
thương hiệu bia hàng đầu thế giới.
Ngoài các thương hiệu bia nổi tiếng
như Tuborg, 1664, Grimbergen hay
Somersby, tập đoàn này còn sở hữu
nhiều thương hiệu bia địa phương ở
mọi nơi trên thế giới, như Ringnes,
Feldschlösschen, Baltika, Okocim,
Lvivske, Shancheng, Xinjiang và
Beerlao. Hiện nay Carlsberg là hãng
sản xuất bia lớn nhất ở Bắc Âu, Tây
Âu và Đông Âu và cũng là một trong
những hãng bia hàng đầu ở châu Á.
Carlsberg là hãng đang chiếm vị trí
dẫn đầu thị trường ở các các nước
Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Việt
Nam, Cam pu chia, Nepal và Lào.
Hai trong một. Năm 1847 J.C.
Jacobsen lập hãng bia Carlsberg.
Năm 1882, con trai của ông là
Carl Jacobsen lập một hãng bia
mới, độc lập với hãng của cha
mình và lấy tên là New Carlsberg
cùng lúc cha ông vẫn vận hành
hãng bia cũ. Năm 1902 hai hãng
này hợp nhất khi Carl Jacobsen
chuyển giao toàn bộ hãng New
Carlsberg cho Quỹ Carlsberg.

Pursue Perfection
Tập đoàn Carlsberg

TẬP ĐOÀN
CARLSBERG
Là hãng sản xuất bia lớn nhất Bắc,
Đông và Tây Âu
Có mặt tại 150 thị trường
khắp thế giới
Là công ty có thị phần dẫn đầu hoặc
trong nhóm dẫn đầu tại nhiều nước
châu Á
Sở hữu 500 thương hiệu
bia khác nhau, trong đó phải kể đến
những thương hiệu nổi tiếng
thế giới như Carlsberg, Tuborg, 1664,
Grimbergen và Somersby
Có 40.000 nhân viên,
ở ba châu lục
Bán được 36 tỷ
chai bia năm 2013
Ngày nay, Carlsberg là
một trong bốn tập đoàn bia quốc tế
lớn nhất thế giới.
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Bé nhưng không nhỏ
Mặc dù đã là một trong bốn hãng
bia hàng đầu thế giới, nhưng so với
đối thủ xếp ngay trên, quy mô của
Carlsberg vẫn rất nhỏ bé. Nhưng quy
mô không phải là tất cả. Ngay từ
khi thành lập, Carlsberg đã là một
tổ chức với đặc trưng là tinh thần
kinh doanh độc lập và chấp nhận mọi
thách thức từ đối thủ.
Cả hai cha con J.C. Jacobsen
và Carl Jacobsen đều không chấp
nhận hiện trạng và không ngại làm
theo cách riêng của mình để có được
thành quả mới và tốt hơn. Đây cũng
là một trong những yếu tố đẩy cha
con nhà Jacobsen vào thế đối thủ
cạnh tranh trực tiếp của nhau. Nhưng
cạnh tranh giữa họ là cạnh tranh
lành mạnh, bên này làm cho bên kia
tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Đối với J.C.
Jacobsen, đó là việc phải theo gương
con trai trong hiện đại hóa dây chuyền
sản xuất để bắt nhịp với những phát
triển mới của thị trường. Và đến ngày
hôm nay, đây vẫn là hướng đi của
Carlsberg. Trong một thế giới mà
những điều mới lạ đang ngày càng
trở nên bình thường, người ta cần
phải linh hoạt, nhanh nhạy và luôn
đi trước một bước. Đối với tập đoàn
Carlsberg, điều này có nghĩa là khả
năng ra quyết định nhanh và giảm
thiểu thời gian từ khi hình thành ý
tưởng đến thực hiện nó. Nó cũng
có nghĩa là cần có tầm nhìn toàn
cầu khi xử lý các vấn đề địa phương
trên toàn thế giới, pha trộn tầm

nhìn toàn cầu với những tinh hoa
nghề nghiệp của từng địa phương,
bằng việc chia sẻ kinh nghiệm để
tất cả các công ty trong toàn tập
đoàn được hưởng lợi từ tầm nhìn và
tinh hoa đó.
Và cuối cùng, nó là việc làm mọi
điều có thể nhằm đảm bảo tinh thần
cởi mở trong cách làm việc của cha
con J.C. Jacobsen và Carl Jacobsen
được duy trì và tuân thủ trong cả tập
đoàn. Bởi vì nếu không có sự cởi mở,
sẽ không có sự tin tưởng, sẽ không có
sáng tạo và tiến bộ. Do vậy, cởi mở là
chìa khóa của tương lai.

Thay đổi để
giữ bản sắc
Năm 1876, J.C. Jacobsen di chúc để
lại nhà máy bia cho Quỹ Carlsberg.
Ngày nay, Carlsberg là tập đoàn bia
toàn cầu do một quỹ sở hữu và điều
này mang lại một số lợi ích rõ rệt.
Nó đảm bảo cho tập đoàn có một hệ
thống phòng thủ chống thôn tính
hiệu quả và độc đáo. Nó khiến công
ty không những phải có tầm nhìn
ngắn hạn mà còn phải dài hạn hơn
và cuối cùng nó giúp đảm bảo sự ổn
định của công ty trong những thời
điểm nhiều biến động.
Và cũng như Carlsberg phải
thích nghi với thế giới, với thương
trường để tồn tại, cách thức hoạt
động của Quỹ Carlsberg cũng phải
thay đổi theo. Nếu không sẽ không
bao giờ có những cuộc sáp nhập như
với hãng Tuborg, hoặc là việc mua
lại tập đoàn Scottish và Newcastle.
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Theo thời gian, những tác động này
được thể hiện trong thay đổi của
điều lệ Quỹ. Gần đây nhất là năm
2013, khi tỷ lệ sở hữu bắt buộc 25%
vốn được dỡ bỏ, cho phép linh hoạt
hơn trong hoạt động tài chính. Tuy
nhiên Quỹ vẫn còn đủ số cổ phần để
đảm bảo luôn chiếm đa số phiếu bầu.
Thị trường bia cạnh tranh rất khốc
liệt và với tình hình cạnh tranh như
thế người ta có thể thấy trong một
vài năm tới sẽ chỉ còn một vài hãng
sản xuất bia lớn trên thế giới tồn tại.
Để tồn tại trên thương trường bia
thế giới, Carlsberg cần tiếp tục các
thương vụ mua bán, sáp nhập các
nhà máy bia mới và thay đổi trong
điều lệ Quỹ gần đây nhất cho phép
thực hiện điều này. Quỹ Carlsberg sẽ
làm mọi điều có thể nhằm đảo bảo
sự phát triển không ngừng của hãng
và hiện thực hóa giấc mơ chất lượng
tuyệt hảo của J.C. Jacobsen.
Quảng cáo bia Carsberg
bằng tiếng Trung Quốc.
Những nước nhập bia Carlsberg
không hề bối rối hay ngượng ngùng
khi nội địa hóa nội dung quảng cáo
bia. Chẳng hạn trong một quảng
cáo bia những năm đầu thế kỷ 20 tại
Trung Quốc, người ta dùng những
từ ngữ như sau “ Bia này êm dịu và
thơm ngon, tăng cường sinh lực và
xua đuổi tà khí. Là thức uống truyền
thống nổi tiếng toàn thế giới.
Ai ai cũng biết và uống bia này.
Quan chức triều đình, thương lái,
binh lính hay nông dân đều thích.
Đây là bia hảo hạng."
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Ngày nay, sản phẩm của Carlsberg
có mặt khắp mọi nơi trên thế giới.
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Pursue Perfection
Trách nhiệm xã hội
Đối tác xanh. Nhà máy bia
của tập đoàn Carlsberg ở Nga,
Baltika, đã tham gia một
thỏa thuận với UNIDO, tổ chức
phát triển công nghiệp của
LHQ, dự định đầu tư một tỷ
rúp vào các dự án môi trường
ở Nga.

Carlsberg luôn đi tiên phong trong sáng tạo và
gắn liền trách nhiệm xã hội của mình với những
hoạt động đó. Tâm điểm là năng lượng, là CO2
và nước, nhưng bao bì cũng là một trong những
ưu tiên mà Carlsberg quan tâm thực hiện.

Carlsberg tài trợ Giải bóng đá
Euro 2012 tại châu Âu, tổ chức ở
Ucraina và Ba Lan. Một phần của
hoạt động tài trợ của Carlsberg là
hướng dẫn đội ngũ phục vụ tại các
sân vận động phân loại các loại
rác thải là bao gói để tái chế.

K

hi J.C. Jacobsen lập hãng
Carlsberg, sản xuất được
một loại bia ngon được
tán thưởng cũng đã là một thách
thức lớn. Ngày nay việc đó không
còn quá khó khăn nữa. Với công
nghệ và phương pháp nấu bia hiện
đại, người ta hoàn toàn có thể
làm bia với chất lượng vượt trội
so với phần lớn các loại bia được
sản xuất từ thế kỷ 19. Thách thức
bây giờ là sản xuất bia đó theo
cách nào để được tán thưởng mà
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vẫn đảm bảo quan tâm đến môi
trường, các nguồn tài nguyên và
xã hội. Carlsberg hiển nhiên có
chính sách trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp rõ ràng, kèm theo
báo cáo tài chính hàng năm là báo
cáo kết quả thực hiện trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp (CSR)
của từng nhà máy. Tâm điểm của
các báo cáo này là việc giảm thiểu
sử dụng năng lượng và nước cũng
như giảm phát thải khí CO2 của
các nhà máy bia.

ĐÓNG GÓI
4R

I SỬ DỤNG
TÁ

NẾU MỘT VIỆC
NÀO ĐÓ ĐÁNG LÀM
– HÃY LÀM
THẬT HOÀN HẢO

N NHẮC
CÂ

GIẢM

TÁ I C H Ế

Giảm

Tái sử dụng

Giảm trọng lượng hoặc
thay đổi hình thức đóng gói
với sự tác động thấp đến
môi trường.

Gia tăng việc sử dụng lại
các nguyên liệu để đóng gói,
tập trung vào chai thủy tinh.

Tái chế

Cân nhắc

Khuyến khích người tiêu dùng
tái chế, tái sử dụng bao bì,
tăng hàm lượng có thể tái chế
trong các bao bì mới.

Luôn cân nhắc về việc đóng
gói và sự hao phí, thí dụ
tái chế các nguyên liệu
đóng gói bằng cách chuyển
nguyên liệu đó vào sản xuất
các sản phẩm khác.

Những nỗ lực thực hiện CSR của
Carlsberg đã đơm hoa kết trái.
Các nhà máy bia của Carlsberg
hiện đã thuộc một đẳng cấp khác
khi nói về hiệu quả sử dụng năng
lượng và nguồn nước, và về phát
thải khí CO2, thí dụ như trong
việc vận chuyển các sản phẩm đồ
uống. Đây là một trong những lợi
thế cạnh tranh của hãng và cũng
là bằng chứng sinh động nhất
thể hiện các cam kết CSR của
Carlsberg.

Tăng trưởng có
trách nhiệm
Carlsberg có tham vọng “tăng
trưởng một cách có trách nhiệm”,
với tâm điểm tập trung vào việc
thay đổi tư duy, đổi mới và hoạt
động đối tác. Hãng tham gia cùng
những nhà sản xuất bia, rượu lớn
khác trên thế giới trong chiến
dịch nhằm giảm và ngăn ngừa các
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tác hại tiềm ẩn của việc tiêu thụ
không có trách nhiệm các đồ uống
có cồn. Sáng kiến này được thực
hiện dựa trên việc phối hợp chặt
chẽ với chính quyền và các bên liên
quan nhằm ủng hộ những nỗ lực
bảo vệ sức khỏe toàn cầu. Các nhà
máy bia thuộc Carlsberg ở từng địa
phương phát động các chiến dịch
chủ động khuyến khích người tiêu
dùng “uống bia có trách nhiệm”
đồng thời kiểm soát chặt hoạt động
tiếp thị bia.
Carlsberg cũng tham gia vào
một hình thức hợp tác mới toàn
cầu có tên là Carlsberg Circular
Community, trong đó các chuyên
gia của hãng làm việc với những nhà
cung cấp toàn cầu lớn về vật liệu bao
gói, như lon, chai, vỏ bìa các tông và
chai nhựa. Mục đích của sáng kiến
này là tạo ra vật liệu đóng gói bền
vững cho tương lai. Sáng kiến này sử
dụng phương pháp đóng gói tái chế
biến (Cradle to Cradle), giúp loại
bỏ sự hao hụt nguyên liệu và tối ưu
hóa việc sử dụng bao gói trong việc
tái sử dụng và tái chế. Việc hợp tác
không những kết hợp giữa các nhà
cung cấp của Carlsberg mà còn có
sự tham gia của các chuỗi siêu thị
và các bên có liên quan khác. Điều
này có nghĩa là thay đổi và sáng tạo,
nó cũng có nghĩa là phát triển đồng
hành cùng trách nhiệm xã hội. Đó
là làm việc một cách đúng đắn.
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NGHỆ THUẬT
NẤU BIA
KHỞI ĐẦU
BẰNG
KHOA HỌC
Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động,
Phòng thí nghiệm Carlsberg đã đưa ra nhiều kết
quả nghiên cứu mang tính đột phá và cách mạng
hóa phương pháp nấu bia hiện đại. Phòng thí
nghiệm là nơi đầu tiên nuôi cấy thành công men
tinh khiết và cũng là nơi ra đời của thước đo độ pH.
Gần đây nhất, các nhà nghiên cứu của
phòng thí nghiệm đã phát triển một dòng lúa mạch
có tên gọi là null - LOX với hạn dùng lâu hơn
và tỷ lệ bọt ổn định hơn. Quỹ Carlsberg
điều hành Phòng thí nghiệm từ năm 1876.
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năng suất và chất lượng ở nhiều lĩnh
vực, cũng như ghi nhận khoa học là
nền tảng cho cuộc cách mạng công
nghiệp đang nở rộ trong mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội.
Ngay từ rất sớm J.C. Jacobsen
hiểu rằng mình sẽ có nhiều lợi thế
nếu hiểu biết hơn về khoa học và việc
xây dựng phòng thí nghiệm chuyên
về nấu bia tại Carlsberg là điều hiển
nhiên. Tại thời điểm đó, các nhà
khoa học có hai luồng quan điểm
khác nhau về quá trình lên men, là
quá trình hình thành do phản ứng
hóa học hay phản ứng sinh lý học.
J.C. Jacobsen cho lập hai đơn vị
nghiên cứu, mỗi đơn vị do một giáo
sư đảm nhiệm. Một người chuyên
về hóa học còn người kia chuyên về
sinh lý học.
Ngày nay người ta vẫn nhận ra
những dòng chữ khắc ở tiền sảnh
của Phòng thí nghiệm Carlsberg thể
hiện tầm nhìn của J.C. Jacobsen về
khoa học, đó là:

Năm 1883, Giáo sư sinh lý học
Emil Christian Hansen,
làm việc tại Phòng thí nghiệm
Carlsberg, là người đầu tiên trên
thế giới nuôi cấy thành công
men tinh khiết.

B

ia là đồ uống được sản xuất
từ các nguyên liệu là lúa
mạch đã ủ, nước, hoa bia và
men bia, theo các công đoạn là ủ,
nấu, lên men lọc và đóng chai. Mặc
dù chỉ có bốn loại nguyên liệu và
năm công đoạn chế biến, nấu bia là
một việc hoàn toàn không đơn giản.
150 nhân viên làm việc tại Phòng thí
nghiệm Carlsberg biết điều đó, và
tất nhiên J.C. Jacobsen biết điều đó

rõ hơn ai hết khi ông lập phòng thí
nghiệm này năm 1875.
J.C. Jacobsen tin rằng cần tìm
hiểu thành phần hóa học của bia và
tính chất sinh lý học của vi sinh vật
liên quan mới có thể cải thiện chất
lượng bia. Khi còn trẻ, ông từng
tham dự các buổi thuyết giảng ở
trường đại học về hóa học và sinh
học và nhận thấy các khám phá khoa
học có tác động nhiều đến việc tăng
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“Không một
thành quả nào từ
hoạt động của
phòng thí nghiệm,
về lý thuyết cũng
như thực hành, có
tầm quan trọng cần
được giữ bí mật”
J.C. Jacobsen đánh giá cao sự tin
tưởng và hào phóng của các nhà
khoa học trong giới mà ông gặp
trong chuyến nghiên cứu ở châu
Âu và những lợi thế mà khoa học
đem lại cho ông. Nhưng đây cũng là

một biểu hiện của sự tin tưởng cơ
bản rằng việc cởi mở và chia sẻ kiến
thức sẽ thúc đẩy sáng tạo và tiến bộ,
không chỉ đối với hãng Carlsberg mà
đối với toàn xã hội.

Những kết quả mang
tính cách mạng
Từ khi thành lập, Phòng thí nghiệm
Carlsberg đã công bố nhiều kết
quả nghiên cứu đột phá. Phòng thí
nghiệm chứng tỏ họ là khuôn mẫu
điển hình cho công nghệ nấu bia
hiện đại nói riêng và doanh nghiệp
sử dụng tri thức lẫn ứng dụng khoa
học tự nhiên nói chung.
Điều đó giúp Giáo sư sinh
lý học Emil Christian Hansen
của Phòng thí nghiệm Carlsberg
là người đầu tiên trên thế giới
nuôi cấy thành công men tinh
khiết. Trước đó, người ta dùng
một phương pháp nuôi cấy khác
dựa trên cảm hứng từ các nghiên
cứu của nhà khoa học Pháp Louis
Pasteur. Nhưng Giáo sư Hansen
bằng thực nghiệm đã chứng minh
phương pháp này có khiếm khuyết.
Men nuôi cấy thu được có vẻ thuần
khiết nhưng thực tế vẫn gồm nhiều
chủng nấm men khác nhau thậm
chí còn có cả nấm men hoang, dễ
dàng làm hỏng và gia tăng quá trình
lên men không kiểm soát dẫn đến
chất lượng bia kém đi.
Giáo sư Hansen đã nuôi cấy
thành công một loại men thuần
chủng mới và đặt tên là Saccharomyces
Carlsbergenesis. Men bia này được
Carlsberg cho phép các nhà máy bia

toàn thế giới sử dụng miễn phí và
vẫn là men gốc mà Carlsberg đang
sử dụng ngày nay, cho dù các đối
thủ cạnh tranh chính của hãng như
Heineken cũng sử dụng loại men
thuần chủng của Carlsberg do giáo
sư Emil Christian Hansen nuôi cấy
để tạo ra các chủng men bia mới của
riêng họ.
Một đột phá nữa trong công
nghệ nấu bia do Phòng thí nghiệm
Carlsberg tạo ra từ những năm đầu
thế kỷ 20 là việc phát triển thước đo
nồng độ pH. Ngày nay nói đến thước
đo độ pH thì ai cũng biết nhưng vào
những năm đầu thế kỷ trước khi
muốn biết chính xác nồng độ a xít
trong bia khi làm thí nghiệm, giáo
sư hóa học S.P.L. Sørensen không
có bất kỳ dụng cụ nào để thực hiện
công việc của mình. Cần nhớ rằng
trong suốt quy trình sản xuất bia,
nồng độ a xít có tác động rất lớn
lên chất lượng bia, vì vậy nếu muốn
kiểm soát chất lượng bia, cần kiểm
soát nồng độ a xít.
Điều này buộc Giáo sư
Sørensen tạo ra một thước đo nồng
độ riêng cho mình với các bước đo
từ 0 đến 14, trong đó 0 là a xít và
14 là kiềm. Năm 1909 ông công bố
phương pháp của mình trong một
báo cáo khoa học dài 150 trang
với tiêu đề đơn giản là Nghiên cứu
Enzym II. Phương pháp này sau đó
được áp dụng rộng rãi trên thế giới
và từ đó đóng vai trò vô cùng quan
trọng trong hóa học, sinh học,
cũng như là đối với các ngành công
nghiệp thực phẩm và dược phẩm.
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Phòng thí nghiệm Carlsberg Tầm nhìn. "Nhiệm vụ chính của
Phòng thí nghiệm Carlsberg
là phát triển một cách đầy đủ
nhất có thể cơ sở khoa học
phục vụ hoạt động ủ mạch, nấu
bia và quy trình lên men”. Ngày
nay, nhiệm vụ này được tích
hợp với các ngành khoa học tự
nhiên khác như hóa học, sinh
hóa, sinh lý, di truyền và sinh
học phân tử để phát triển các
lĩnh vực như nấu bia, chăn nuôi
và công nghệ sinh học
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này nằm trong thành phần lúa mạch
được ủ, nguyên liệu chính để làm
bia.
Các nhà nghiên cứu đã sàng
lọc 20.000 loại lúa mạch khác nhau
và phát hiện một dòng lúa thiếu một
enzyme đặc biệt. Chính sự thiếu hụt
enzym này hóa ra lại là chìa khóa
mở ra bí mật giữ mùi vị tươi mới
của bia. Ngày nay tất cả các loại
bia “men chìm” của Carlsberg đều
được nấu từ lúa mạch null-LOX, cho
hương vị đậm đà hơn, hạn dùng lâu
hơn và tạo bọt chất lượng hơn.

Hương vị của tương lai

Quỹ Carlsberg có truyền thống
tiếp đón các nhà khoa học
hàng đầu trên thế giới. Quỹ dự
kiến xây 22 căn hộ tại trụ sở
chính ở Copenhagen làm nơi
tiếp đón các nhà nghiên cứu
đến từ khắp nơi trên thế giới.

Thông minh và mới mẻ
Năm 1876, Phòng thí nghiệm
Carlsberg được chuyển cho Quỹ
Carlsberg quản lý và từ đó đến nay
Quỹ này bảo trợ. Ngày nay Phòng
thí nghiệm là một bộ phận không
tách rời của Trung tâm Nghiên cứu
Carlsberg – có nhiệm vụ phát triển
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các cơ hội mới trong ngành công
nghiệp sản xuất bia và công nghệ
sinh học. Hoạt động chính của trung
tâm là nghiên cứu về nguyên liệu,
men, các thành phần khác của bia,
phương pháp sản xuất bia cũng như
là chất lượng bia.
Một trong những đột phá lớn
trong nghiên cứu gần đây là việc

phát triển dòng lúa mạch null-LOX.
Bia chịu tác động rõ rệt từ nhiệt độ
và ánh sáng, có nghĩa là vị của bia sẽ
bị ảnh hưởng nếu bia được chuyển
đi khắp thế giới với nhiệt độ dao
động lớn. Tại Trung tâm Nghiên cứu
Carlsberg, các nhà khoa học đã tìm
ra cách để giữ lại hương vị tươi mới
của bia. Tâm điểm của nghiên cứu

Trung tâm Nghiên cứu Carlsberg là
một trong những viện nghiên cứu
hàng đầu thế giới trong lĩnh vực
công nghiệp đồ uống. Nhưng hành
trình vươn đến sự xuất sắc và chất
lượng tuyệt hảo chưa kết thúc ở đây.
Bởi vì chất lượng ở đây thực sự là gì?
Những gì mà chúng ta hiểu về chất
lượng hôm nay sẽ không giống như
những gì chúng ta hiểu ngày mai.
Vì vậy Phòng thí nghiệm Carlsberg
tập trung vào việc nghiên cứu tạo ra
loại bia của tương lai, mùi vị của nó
sẽ thế nào, màu sắc sẽ ra sao?
Một nhóm các nhà nghiên cứu
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đang tập trung thực hiện một dự án
tạo ra những loại bia không cồn có
vị đặc biệt. Nghiên cứu mới đây chỉ
ra rằng, bia, cũng như rượu, có một
số ảnh hưởng tích cực đối với sức
khỏe và nếu uống vừa phải thì có thể
ngăn ngừa một số loại bệnh. Trung
tâm Nghiên cứu Carlsberg vì thế đã
tiến hành một loạt các nghiên cứu
cùng với các nhà sản xuất bia hàng
đầu nhằm mục đích tạo ra một loại
bia thượng hạng có thể sánh ngang
loại rượu ngon nhất.

Một chút hương dâu
Bạn có thích bia có chút hương vị
caramel, dâu tây hay chanh leo? Việc
ngày nay Carlsberg có thể nấu được
những loại bia có mùi vị chính xác
gần như tuyệt đối như vậy chính là
nhờ phần lớn vào các nghiên cứu
về nuôi cấy men từ những ngày đầu
tiên. Đây cũng là ước vọng của J.C.
Jacobsen về việc tạo ra loại bia hoàn
hảo nhất. Như vậy nấu bia thực sự
là khoa học hay nghệ thuật? Câu
trả lời ở đây là cả hai và cha con
nhà Jacobsen hiểu rõ điều đó. Với
Carlsberg ngày nay, bia vẫn vừa là
khoa học vừa là nghệ thuật.

Pursue Perfection
Hỗ trợ nghiên cứu

Trách nhiệm xã hội
với khoa học

SỨC MẠNH
CỦA
KHOA HỌC
Quỹ Carlsberg hỗ trợ các nghiên cứu sáng tạo, có tầm nhìn,
các nghiên cứu khiến chúng ta thông thái hơn, giúp giải quyết
các vấn đề toàn cầu và mang lại lợi ích cho tất cả.

Q

uỹ Carlsberg tích cực tham
gia vào các dự án mà trong
đó các bên đối tác công
cũng như tư đang cùng hợp tác,
chủ động đưa ra các giải pháp cho
những vấn đề toàn cầu. Các vấn đề
như cung cấp nước sạch, phát triển
bền vững, cung cấp năng lượng, môi
trường, biến đổi khí hậu hay làm sao
để cấp đủ thức ăn cho dân số đang
tăng nhanh toàn cầu cần phối hợp
hành động tốt mới giải quyết được
phần nào. Tương tự như vậy, để đạt

Quỹ Carlsberg bảo trợ nhà
vật lý nổi tiếng thế giới
từng giành giải Nobel Niels
Bohr suốt sự nghiệp lẫy
lừng của ông
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được những hiểu biết sâu rộng hơn
về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và
các điều kiện xã hội mà chúng ta
đang sống cũng cần sự nỗ lực và hợp
tác từ các công ty, tổ chức xã hội
và các cơ quan công quyền. Đây là
lý tưởng mà J.C. Jacobsen đi theo
khi lập Quỹ Carlsberg năm 1876 và
cũng là lý tưởng mà hoạt động của
Quỹ ngày nay tuân thủ được thể hiện
bằng hành động qua việc cấp các học
bổng nghiên cứu.
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Quỹ Carlsberg tin rằng chìa khóa để
vượt qua các thách thức mà thế giới
đang phải đối mặt là đầu tư vào các
nghiên cứu tầm cỡ thế giới. Do đó,
Quỹ Carlsberg tích cực bảo trợ các
nghiên cứu đột phá và xuất sắc trong
lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học
xã hội và nhân văn. Quỹ cũng ưu tiên
cho các sáng kiến mang tính giao
thoa giữa các lĩnh vực khoa học. Nhờ
luôn được định hướng bởi ý thức
được trách nhiệm xã hội đối với khoa
học (SSR), chỉ tính riêng năm 2012
Quỹ đã cấp tổng số học bổng nghiên
cứu trị giá gần 19 triệu euro. Các
hỗ trợ tập trung vào phát triển nhân
tài và tạo cơ hội cho các nhà nghiên
cứu mua sắm các trang thiết bị cần
thiết, giúp họ chuyên tâm vào các dự
án sáng tạo và công bố các kết quả
nghiên cứu mà những người khác có
thể cùng sử dụng và mang lại lợi ích
từ các nghiên cứu đó.
Các nghiên cứu được Quỹ hỗ
trợ không nhất thiết phải kèm theo
điều kiện gì. Các học bổng được
dành cho công trình khoa học và
các nhà nghiên cứu cá nhân được
tin tưởng và tự do thể hiện bản
thân. Đây được xem như là nghiên
cứu mở đường cho sáng tạo thật
sự. Một trong những thí dụ cho mô
hình này là việc Quỹ Carlsberg cho
phép nhà khoa học nổi tiếng thế giới
Niels Bohr toàn quyền thực hiện mọi
việc theo ý mình, hỗ trợ mà không
đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì suốt sự
nghiệp lừng lẫy của nhà vật lý này.
Ngay từ năm 1911, tức là 11 năm
liên tục trước khi Bohr nhận được
giải Nobel Vật Lý cho các nghiên cứu
chuyên đề về cơ học lượng tử, Quỹ
Carlsberg cấp học bổng cho Bohr
học ở nước ngoài. Suốt từ năm

Pursue Perfection
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1932 đến tận năm 1962 khi qua
đời, Niels Bohr sống tại nhà khách
của Quỹ Carlsberg ở Copenhagen,
trong dinh thự của J.C. Jacobsen
tại nhà máy Carlsberg.

"Khởi nguồn của
hạnh phúc"
Trong giấy tặng tài sản cho Viện Hàn
lâm Khoa học Hoàng Gia Đan Mạch
năm 1876, J.C. Jacobsen mô tả việc
mình không chỉ quan tâm đến khoa
học với tư cách là một người nấu bia
mà đơn giản còn là tinh thần và sự
khai sáng mà khoa học mang đến
cho ông. Hay nói theo cách riêng
của J.C. Jacobsen, khoa học là khởi
nguồn của hạnh phúc. Để tưởng nhớ
và biết ơn J.C. Jacobsen, nhân dịp
kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông
năm 2011 Quỹ Carlsberg lập Giải
thưởng nghiên cứu Quỹ Carlsberg,
hy vọng thông qua giải thưởng này
hỗ trợ các nhà nghiên cứu đang có
công trình có đóng góp quan trọng
đối với nghiên cứu cơ bản và cho
những cá nhân được giới khoa học
thừa nhận. Giải thưởng trị giá 1
triệu cua ron Đan Mạch cho mỗi
cá nhân nhận giải nhằm khuyến
khích phát triển và quốc tế hóa nền
nghiên cứu cơ bản của Đan Mạch.
Giải thưởng năm 2013 được trao
cho Jørgen Christensen Dalsgaard,
giáo sư thiên văn học của Đại học
Aarhus và Claus Bundesen, giáo sư
tâm lý của Đại học Copenhagen.
Christensen Dalsgaard nhận
giải với tư cách là nhà khoa học

hàng đầu trên thế giới về cấu trúc
và phát triển của các vì sao. Ông có
đóng góp đáng kể vào dự án Kepler
Mission của NASA, với mục tiêu là
tìm kiếm các hành tinh có điều kiện
sống tương tự như trái đất từ những
ngôi sao gần. Bundesen nhận giải
thưởng cho công trình đặc biệt của
mình, phát triển lý thuyết về chú ý
hình ảnh dựa trên nền tảng toán và
tâm lý. Lý thuyết này được áp dụng
trong chuẩn đoán các bệnh liên
quan đến não và các rối loạn tâm
lý ở trẻ em và người trưởng thành.
Những người giành giải thưởng đều
đã đóng góp những giải pháp sáng
tạo mang tầm nhìn nhằm giải quyết
các vấn đề mà thế giới của chúng
ta đang gặp phải. Những giải pháp
quan trọng khiến chúng ta trở nên
thông thái hơn và từ đó cả thế giới
được hưởng lợi.

Giải thưởng Nghiên cứu Quỹ
Carlsberg được thiết lập năm
2011 nhân kỷ niệm ngày sinh
lần thứ 200 của J.C. Jacobsen.
Năm 2013 hai người vinh dự
nhận giải thưởng này là Jørgen
Christensen-Dalsgaard, giáo
sư thiên văn học của Đại học
Aarhus, và Claus Bundesen,
giáo sư tâm lý học của Đại học
Copenhagen. Mỗi người nhận
được 1 triệu cua ron Đan Mạch
nhờ những nghiên cứu mang
tính đột phá được công nhận
toàn thế giới. Giải thưởng được
Công nương Đan Mạch trao tặng.
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Pursue Perfection
Quỹ New Carlsberg

Danh thắng nổi tiếng của
thủ đô Copenhagen, tượng
Nàng tiên cá, lấy cảm hứng
từ truyện cổ tích cùng tên
của nhà văn H.C. Andersen.
Bức tượng do nghệ sĩ Edvard
Eriksen sáng tác, được Carl
Jacobsen tặng cho thành
phố năm 1913. Năm 2010
bức tượng nổi tiếng này được
chuyển đến Thượng Hải,
Trung Quốc để trưng bày
tại triển lãm EXPO 2010.
Tiền vận chuyển do Quỹ New
Carlsberg tài trợ.

PHỤNG SỰ
NGHỆ THUẬT
Carl Jacobsen tin rằng nếu
ở gần những thứ đẹp đẽ,
người ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Trong mắt ông, nghệ thuật
cũng là khai trí và đáng được hỗ trợ
như khoa học. Đó là lý do
tại sao ông cho lập Quỹ New Carlsberg,
trực thuộc Quỹ Carlsberg.
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Quỹ New Carlsberg

C

hâm ngôn giá trị của
Carlsberg, Semper Ardens
– luôn rực cháy – là do Carl
Jacobsen tạo ra. Ông xây dựng nhà
máy bia của riêng mình trên nền
móng là ngọn lửa đam mê đó.
Là một người làm bia tại nhà máy
New Carlsberg, Carl Jacobsen được
biết đến với những đặc trưng như
được giáo dục bài bản, chuyên
nghiệp, có con mắt tinh đời về
thị trường bia đang thay đổi. Tuy
nhiên, cũng giống như cha mình,
Carl Jacobsen luôn muốn cháy hết
mình hơn nữa, theo như từ mà ông
vẫn hay dùng. Công việc của ông
là phụng sự nghệ thuật và việc này
trở thành công việc của cả đời ông.
Niềm đam mê nghệ thuật của
Carl Jacobsen có thể nhận thấy rõ
nét tại Carlsberg ngày nay, đặc biệt
các trang trí trên các công trình
công nghiệp luôn được ưu tiên cao
nhất. Người ta có thể dễ dàng nhận
thấy điều này từ ống khói cao 56
mét theo mô típ hoa sen Ai Cập.
Ngày nay, đây vẫn là đỉnh cao nghệ
thuật của kiến trúc các công trình
công nghiệp.
Ngoài ra Carl Jacobsen còn
được biết đến là một nhà sưu tập
nghệ thuật, một mạnh thường quân
và hướng dẫn viên ở bảo tàng nghệ
thuật riêng của mình, Bảo tàng
Nghệ thuật Ny Carlsberg Glyptotek.
Ngay tại trung tâm Copenhagen,
công chúng yêu nghệ thuật có thể
được thưởng thức bộ sưu tập độc
đáo của Jacobsen, một trong những
bộ sưu tập đồ sộ nhất Bắc Âu.

Năm 1902, Carl Jacobsen dấn
thân sâu thêm vào sự nghiệp phụng
sự nghệ thuật thông qua việc chuyển
luôn nhà máy bia New Carlsberg
của mình cho Quỹ Carlsberg quản
lý và lập ra Quỹ New Carlsberg. Ước
muốn của ông là lập một quỹ riêng
dưới sự quản lý của Quỹ Carlsberg
để phát huy vai trò của nghệ thuật
trong xã hội. Cũng giống như J.C.
Jacobsen tin tưởng khoa học là chìa
khóa mở ra một xã hội tốt đẹp hơn,
Carl Jacobsen tin rằng nếu ở quanh
những cái đẹp, con người ta cũng sẽ
trở nên đẹp đẽ hơn và tốt đẹp hơn.
Trong con mắt của Carl Jacobsen,
nghệ thuật cũng là khai trí và cũng
cần được bảo trợ như khoa học và
văn chương.

Hai mặt của
câu chuyện
Ngày nay, Quỹ Carlsberg dựa vào hai
trụ cột: Nghệ thuật và Kiến thức.
Bằng cách này, nó đại diện cho một
cách nhìn hiện đại về bản chất con
người, nơi lý trí và xúc cảm, kiến
thức và nghệ thuật, không hề đối
lập mà còn hoàn thiện lẫn nhau.
Từ năm 1902 đến nay Quỹ New
Carlsberg đã trao gần 16.000 khoản
tài trợ. Hiện nay số tiền dành cho
hoạt động này của Quỹ là khoảng
14 triệu euro một năm và dùng để
hỗ trợ việc mua các tác phẩm nghệ
thuật tặng cho bảo tàng, xuất bản
sách và trang trí hoa văn ở các công
trình công cộng.
Quỹ New Carlsberg đã hiến
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tặng cho các bảo tàng các tác phẩm
của các danh họa nổi tiếng thế giới
như Pablo Picasso, Paul Gauguin,
Claude Monet, Alberto Giacometti,
Henry Moore và Asger Jorn, và các
danh họa gần đây hơn như Olafur
Eliasson, Louise Bourgeois và
Elmgreen & Dragset.
Có thể dễ dàng cảm nhận giá
trị nghệ thuật ở Bảo tàng Mỹ thuật
Ny Carlsberg Glyptotek, trong đó,
ngoài rất nhiều cổ vật, là bộ sưu tập
các tác phẩm hội họa theo trường
phái ấn tượng Pháp. Quỹ New
Carlsberg luôn tìm cách đảm bảo
sao cho mọi người đều có thể
thưởng thức nghệ thuật, vì vậy bảo
tàng miễn phí vé vào cửa mỗi tuần
một lần và miễn phí hướng dẫn
thăm quan.
Bằng việc lập Quỹ New
Carlsberg, Carl Jacobsen đã biến
Quỹ Carlsberg thành tổ chức phụng
sự nghệ thuật, và đây là điều mà
ngày nay Quỹ Carlsberg vẫn đang
thực hiện, luôn với một niềm đam mê.
Cam kết của quỹ Carlsberg
cho nghệ thuật và văn hóa
không chỉ giới hạn ở hoạt động
của Quỹ New Carlsberg.
Quỹ Carlsberg còn điều hành
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại
lâu đài Frederiksborg ở phía Bắc
Copenhagen và hỗ trợ các
hoạt động kinh doanh,
văn hóa và thể thao
thông qua Quỹ Tuborg.

Tác phẩm Hai hình số 5 nghiêng ngả
(1963-64) của Henry Moore,
trang trí tại công viên tượng Bảo tàng
Nghệ thuật Hiện đại Louisiana Museum
of Modern Art, Bắc Copenhagen.

Bức họa Le vent nous emporte (1970)
của Asger Jorn treo tại Bảo tàng Jorn ở
Silkeborg, Jutland.
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Năm 1989, Quỹ New Carlsberg
trao tặng Bảo tàng Ordrupgaard, bắc
Copenhagen, bức tranh của Vilhelm
Hammershøi vẽ trong nhà có nhan đề
Người phụ nữ ngồi sau bàn (sáng tác
khoảng năm 1910)

Ảnh Carl Jacobsen chụp tại nhà riêng ở Valby.

46

47

Pursue Perfection
Ny Carlsberg Glyptotek

Bộ sưu tập của Bảo tàng Ny
Carlsberg Glyptotek bao gồm
hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật.
Một trong số các tác phẩm được
trưng bày tại bảo tàng, tượng
Vũ công 14 tuổi của Edgar Degas

CHIA SẺ
NIỀM ĐAM MÊ
VÀ CÁI ĐẸP
Carl Jacobsen thấy mình mang sứ mệnh phụng sự
nghệ thuật, vì thế ông mở cửa chào đón công chúng đến
chiêm ngưỡng bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng
của mình. Ông gọi bộ sưu tập đó là “Ny Carlsberg Glyptotek”.
Ngày nay, Ny Carlsberg Glyptotek là bảo tàng mỹ thuật
nổi tiếng thế giới và là một phần của Quỹ New Carlsberg.
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Ny Carlsberg Glyptotek

“Q

uan sát nghệ thuật nguyên
thủy tại Rome” là mở đầu nhật
ký chuyến thăm thủ đô nước Ý của
chàng trai trẻ 20 tuổi Carl Jacobsen
thật trái ngược với những trải nghiệm
của du khách thăm quan Bảo tàng Ny
Carlsberg Glyptotek ở Copenhagen
ngày nay. Chỉ tính riêng bộ sưu tập
các tác phẩm nghệ thuật cổ đại Ai
Cập, Hy Lạp và La Mã của bảo tàng
thôi thì cũng đã rất ấn tượng. Bên
cạnh bộ sưu tập đồ sộ này, bảo tàng
còn sở hữu nhiều tác phẩm nghệ
thuật hiện đại Pháp và Đan Mạch thế
kỷ 19 và thường xuyên tổ chức các
cuộc triển lãm phục vụ công chúng
yêu nghệ thuật.

Chia sẻ niềm đam mê
Những ghi chép của Carl Jacobsen,
được trích từ một chương trình bảo
tàng bao gồm những chuyến thăm
lặp đi lặp lại tới các bộ sưu tập nghệ
thuật quan trọng nhất tại Rome, đã
nói lên sự quan tâm trọn đời của ông
dành cho nghệ thuật. Đó là niềm đam
mê. Qua thời gian, trình độ "quan sát
nghệ thuật" của Carl Jacobsen được
nâng lên tầm chuyên gia, ông luôn cập
nhật thông tin về nghệ thuật cổ đại và
cũng là một người theo sát các trào
lưu nghệ thuật mới. Phương châm
trong cách làm bia của ông – Samper
Ardens – Luôn rực cháy, lây sang cả
sở thích nghệ thuật. Khi chỉ mới 18
tuổi, ông có thể tự nhận mình với vai
trò mạnh thường quân khi trao tặng
một tác phẩm nghệ thuật nhỏ cho
một bảo tàng ở Copenhagen. Khi ăn
nên làm ra, ông bảo trợ nhiều hơn các
hoạt động nghệ thuật thông qua các
khoản tài trợ và đóng góp và bắt đầu
xây dựng cho mình bộ sưu tập nghệ
thuật riêng.
Với một niềm tin sâu sắc rằng
nghệ thuật sẽ làm đẹp và phong phú
hơn cuộc sống và tâm hồn con người,

Khu vườn mùa đông
Bảo tàng Ny Carlsberg Glyptotek

người ta không ngạc nhiên khi năm
1882 Carl và vợ của mình là
Ottilia mở cửa đón chào công chúng
đến nhà riêng của họ để chiêm
ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mà
ông sưu tập trong đó đáng kể nhất là
bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc.
Lấy cảm hứng từ Bảo tàng Glypotek
của Ludwig vua xứ Bavaria ở Munich,
bộ sưu tập của New Carlsberg cũng
được đặt tên là Glypotek. Trước sự
quan tâm lớn của công chúng, Carl
Jacobsen hào hứng mua thêm nhiều
tác phẩm nghệ thuật nữa đến nỗi
nhà của ông không còn đủ chỗ để
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trưng bày. Năm 1888, ông hiến tặng
bộ sưu tập của mình cho nhân dân
Đan Mạch. Chính quyền và hội đồng
thành phố Copenhagen đồng ý cho
ông đất để xây bảo tàng và giúp vận
hành nó. Bảo tàng Ny Carlsberg
Glyptotek mở cửa đón khách thăm
quan năm 1897 gần công viên Tivoli
Gardens, vào thời điểm mang tính
lịch sử. Ban đầu công chúng chỉ có
thể thăm quan các tác phẩm nghệ
thuật hiện đại nhưng sau khi được
mở rộng vào năm 1906, các tác
phẩm nghệ thuật cổ đại cũng được
mang ra trưng bày.

Bảo tàng Ny Carlsberg Glyptotek
sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các tác phẩm
của Paul Gauguin giới thiệu sự nghiệp
nghệ thuật của danh họa này, từ Paris
qua Copenhagen đến Brittany và Tahiti.

Vẻ đẹp riêng
của từng tác phẩm
Carl Jacobsen muốn các tác phẩm và
không gian trưng bày phải tương tác
với nhau và tạo ra "vẻ đẹp riêng biệt
của từng tác phẩm, tới mức công dân
trong thành phố cảm thấy thực sự bị
lôi cuốn từ chính bản năng thưởng
thức nghệ thuật của họ" mà đến xem
như chính bản thân ông cảm nhận
khi hình thành ý tưởng sưu tập và
trưng bày các tác phẩm này. Và ông
đã thành công.
Ngày nay Bảo tàng Nghệ thuật
Ny Carlsberg Glyptotek là một trong

Chân dung bằng đá cẩm thạch của
Gnaeus Pompeius Magnus được
cho là một trong những bức chân
dung đẹp nhất trong thời kì La Mã
trên toàn thế giới.

những điểm thăm quan nổi tiếng
nhất Đan Mạch. Và không chỉ có
người dân Copenhagen tìm đến
chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ
thuật nổi tiếng được trưng bày ở đây,
với chương trình triển lãm nghệ thuật
tiên phong, Bảo tàng Ny Carlsberg
Glyptotek thu hút nhiều du khách
từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người
thưởng thức không gian bài trí trong
đó có vườn cọ nhiệt đới mái vòm thủy
tinh và khu nhà trưng bày mới của
bảo tàng do kiến trúc sư Henning
Larsen thiết kế, đoạt giải thiết kế
quốc tế năm 1996. Đây là một trong
những công trình yêu thích nhất của
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kiến trúc sư nổi tiếng này.
Bảo tàng Ny Carlsberg Glyplotek
nhận được sự tôn trọng rất lớn trong
giới nghệ thuật, và với vị thế đó, năm
2013 bảo tàng đã thành công trong
việc bổ sung thêm 80 tác phẩm của
Degas, tương đương với số lượng
tác phẩm của Degas từ tất cả các bộ
sưu tập trên toàn thế giới. Những
tác phẩm đó đã trở thành triển lãm
"Thủ pháp Degas", giới thiệu các tác
phẩm hội họa, điêu khắc của danh
họa người Pháp và các đóng góp của
ông đối với việc phát triển nghệ thuật
theo trường phái ấn tượng.

Pursue Perfection
Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch ở lâu đài Frederiksborg
Khi lâu đài Frederiksborg mở
cửa cho công chúng vào thăm
năm 1882, J.C. Jacobsen chuyển
bảo tàng này cho Quỹ Carlsberg
quản lý. Ban quản lý bảo tàng
gồm ba thành viên. Chủ tịch là
giám đốc Bảo tàng Hoàng gia
Đan Mạch ở lâu đài Rosenborg,
phó chủ tịch là chủ tịch Quỹ
Carlsberg và thành viên thứ ba,
một chuyên gia về bảo tàng,
được người đứng đầu hoàng gia
đích thân lựa chọn.

DÂN TỘC
VÀ QUỐC TẾ
Quỹ Carlsberg đã điều hành Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch
ở lâu đài Frederiksborg, phía Bắc Copenhagen từ năm 1878.
Bảo tàng phản ánh niềm đam mê lịch sử nhiệt thành của
J.C. Jacobsen. Đây là bảo tàng mang phong cách phục hưng
lớn nhất Bắc Âu với những khu vườn thiết kế ấn tượng,
du khách được tiếp cận lịch sử Đan Mạch và thế giới.

Khán phòng là một trong những căn phòng
ấn tượng tại Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch ở
lâu đài Frederiksborg

“K

ỷ niệm 200 năm ngày sinh
Người nấu bia J.C. Jacobsen
– Công dân thế giới và người
Đan Mạch yêu nước” là tiêu đề được
Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch ở lâu đài
Frederiksborg dùng trong dịp triển
lãm năm 2011 kỷ niệm hai thế kỷ
sinh nhật của J.C. Jacobsen. Đây là
sự kết hợp độc đáo của đam mê lịch
sử sục sôi của J.C. Jacobsen, mong
ước tự tìm hiểu Đan Mạch và xu
hướng quốc tế của ông được trải
nghiệm trong bảo tàng ở Hillerød,
bắc Copenhagen.
J.C. Jacobsen là một nhà yêu
nước chân chính theo đúng nghĩa
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của từ này. Ông có một mối liên hệ
đặc biệt với đất nước nơi ông được
sinh ra. Ông yêu Đan Mạch, nơi nhà
máy bia của ông được tự do phát
triển. Nhưng J.C. Jacobsen không
phải là người theo chủ nghĩa bảo
hộ hay ý tưởng quốc gia tự cung tự
cấp. Ngược lại, ông tin tưởng vào
hợp tác xuyên lãnh thổ, chia sẻ cảm
hứng và trao đổi ý tưởng nằm trong
số những nguyên tắc định hướng
của ông trong việc xây dựng và vận
hành hãng bia Carlsberg. Cũng như
khi ông chia sẻ kinh nghiệm và kiến
thức với đồng nghiệp ở các nhà máy
bia hàng đầu Châu Âu hoặc mời
các nhà khoa học lỗi lạc như Louis
Pasteur đến thăm Phòng thí nghiệm
Carlsberg, J.C. Jacobsen đem tinh
thần cởi mở đó vào hoạt động của
Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch ở lâu
đài Frederiksborg mà ông thành
lập năm 1878. Ông đặt bảo tàng là
một phần độc lập của Quỹ Carlsberg
nhằm đảm bảo việc gây quỹ cho bảo
tàng mới này.

Tầm nhìn toàn cầu
Sau hỏa hoạn năm 1859 làm hư
hỏng lâu đài Frederiksborg, J.C.
Jacobsen là người đi tiên phong

Pursue Perfection
Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch ở lâu đài Frederiksborg

Phần lớn nội thất của lâu đài
Frederiksborg đã bị thiêu rụi trong
trận hỏa hoạn năm 1859. Việc xây
dựng lại tòa lâu dài được hình thành
bởi chính khát khao theo đuổi sự
hoàn hảo của J.C. Jacobsen. Các tấm
thảm trưng bày tại Đại lễ đường trong
lâu đài đã được sản xuất trong giai
đoạn 1900-1928. Trước đó, những
người thợ dệt của Đan Mạch đã được
sang Pháp để học nghề tại nhà máy
sản xuất Des Gobelins ở Paris. Chỉ có
những thứ tốt nhất mới là đủ cho J.C.
Jacobsen, và bảo tàng là minh chứng
cho điều đó.

Pursue Perfection
Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch ở lâu đài Frederiksborg

Nga hoàng Alexander đệ tam,
và hoàng hậu Maria Feodorovna
(tức công chúa Dagmar của
Đan Mạch) cùng con trai Đại công
tước Michael, do Laurits Tuxen vẽ
năm 1884.

trong công cuộc phục chế lại tòa
lâu đài nguyên là cung điện hoàng
gia được xây từ thế kỷ 15 này. Cũng
như các việc khác mà J.C. Jacobsen
làm, ông luôn tìm kiếm sự hoàn hảo
và thể hiện nó với một quyết tâm
ấn tượng. Quyết tâm đó đi kèm với
tầm nhìn mà ông có được nhờ cảm
hứng từ bên ngoài, chẳng hạn như
lâu đài Gripsholm ở Thụy Điển hay
cung điện Versailles ở Pháp. Ý tưởng
của J.C. Jacobsen là có một bảo
tàng ở lâu đài Frederiksborg vừa liên
quan đến lịch sử quốc gia Đan Mạch
vừa thể hiện lịch sử đó qua hội họa,
chân dung, đồ nội thất hay thủ công
mỹ nghệ. Ông rất hào phóng đề nghị
chi trả cho việc trang trí bảo tàng và
thuyết phục Quốc hội cũng như
Hoàng gia Đan Mạch về tiềm năng
kế hoạch của mình. Ông là người
quyên tặng đáng kể trong chiến dịch
quyên tiền toàn quốc để xây dựng
lại lâu đài mang phong cách phục
hưng lớn nhất Bắc Âu. J.C. Jacobsen
mong muốn bảo tàng đặt tại lâu đài
hoàng gia cũ nhấn mạnh cảm nhận
lịch sử của người Đan Mạch. Ý tưởng
của ông là bảo tàng đó không chỉ
thể hiện tinh thần dân tộc, mà hơn
thế nữa và theo cách gọi ngày nay là
tính toàn cầu.
Ông có ý tưởng rõ ràng làm
thế nào để tinh thần quốc tế và tinh
thần dân tộc cùng đồng hành và
tham vọng của ông là chỉ ra “Đan
Mạch đóng vai trò thế nào trong
lịch sử phát triển văn hóa của loài

Tại triển lãm “Một chuyến
thăm Trung quốc tại lâu đài
Frederiksborg” hàng loạt các
hiện vật là đồ nội thất từ
phòng ngủ từ Cung Hoàng tử
Gong ở Bắc Kinh được phục
dựng lại và trưng bày.
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người” như trong kế hoạch xây dựng
bảo tàng. Đây là một tham vọng lớn
và tham vọng này đang là mục tiêu
hướng đến của Bảo tàng Lịch sử
Đan Mạch ở lâu đài Frederiksborg
ngày nay trong một phong cách mới
sáng tạo và tao nhã hơn dựa trên vị
thế mà nó giành được trên thế giới.

Giao lưu quốc tế
Bảo tàng Lịch sử Đan Mạch ở
Frederiksborg thể hiện một cách rõ
nét nhất văn hóa phát triển thông
qua giao lưu giữa các quốc gia và
các dân tộc. Nhiều triển lãm gần đây
của bảo tàng được tổ chức nhờ hợp
tác với các đối tác là các tổ chức văn
hóa khắp thế giới. Triển lãm năm
2013 với chủ đề “Đan Mạch và Đế
chế Nga 1600-1900” là một trong
những hoạt động như vậy. Triển lãm
trưng bày các hiện vật liên quan
đến lịch sử quan hệ giữa Nga và Đan
Mạch trong thời kỳ thống trị của
các sa hoàng, trưng bày bộ sưu tầm
đồ bạc từ điện Kremlin và các bộ y
phục được dùng trong các buổi hòa
nhạc cung đình ở St Petersburg do
các cung điện hoàng gia Romanov ở
Pavlovsk và Tsarskoe Selo cho mượn.
Tại triển lãm năm 2012 “Cung điện
hoàng tử Gong – Đến thăm Trung
Hoa tại Frederiksborg” công chúng
được chiêm ngưỡng những gian
phòng trong cung điện của hoàng
tử Gong ở hoàng thành Bắc Kinh.
Triển lãm cũng là nơi cung cấp kiến
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thức chuyên sâu về quan hệ giữa
Đan Mạch và Trung Quốc vào nửa
cuối thế kỷ 19. Đây là cuộc triển lãm
tiếp bước của triển lãm Trung Quốc
ở Đan Mạch 1600-2000 do bảo tàng
tổ chức tại bảo tàng cung hoàng tử
Gong ở Bắc Kinh năm 2008. Lâu
đài Frederiksborg là một điểm tham
quan quốc tế cùng với Bảo tàng
Nghệ thuật Ny Carlsberg Glyptotek,
do Carl Jacobsen tặng người dân
Đan Mạch qua Quỹ New Carlsberg.
Ngày nay bảo tàng là nơi được
nhiều du khách viếng thăm, trong
đó có cả nguyên thủ các quốc gia
và đoàn tùy tùng gồm doanh nhân,
quan chức và các chính khách. Bảo
tàng cho thấy cái nhìn lịch sử về
cách một quốc gia giữ mối liên hệ
với phần còn lại của thế giới qua
nhiều thế kỷ.

Năm 2007, Bảo tàng Lịch
sử Đan Mạch tại Frederiksborg lập giải thưởng Chân
dung Nhà nấu bia Brewer J.C.
Jacobsen. Năm 2013, có 437
họa sĩ người Nga và hơn 500
họa sĩ từ các nước Bắc Âu
tham dự giải, kết hợp với nhà
máy bia Carlsberg Baltika và
Bảo tàng Nghệ thuật đương
đại Erarta Museum ở thành
phố St Petersburg. Các tác
phẩm dự thi bao gồm ký họa,
ảnh và video. Người thắng
cuộc là James Hague đến từ
Vương Quốc Anh.

Pursue Perfection
Các dấu mốc lịch sử
1811 Jacob Christian Jacobsen
ra đời ở Copenhagen, Đan Mạch.
1835 Bố của J.C. Jacobsen qua đời
và ông tiếp quản nhà máy bia trắng
của cha.
1836 Chuyến thực tế đầu tiên của J.C.
Jacobsen đến Langes Bryggeri ở Altona
và Hamburg để nghiên cứu công nghệ
lên men bia chìm (từ đáy thùng).
1842 Con trai Carl của J.C. Jacobsen
ra đời. J.C. Jacobsen tiến hành
chuyến thực nghiệm thứ hai,
lần này là ở Đức, Tiệp Khắc, Áo và Ý.
1845 J.C. Jacobsen bắt đầu ủ bia
lên men chìm. Ông đến Munich để
lấy men từ nhà máy bia Sedlmayr.
Trên đường về nhà, ông dùng một
cái hộp mũ để đựng men và giữ tươi
bằng cách để hộp dưới vòi nước ở
mỗi trạm dừng.
1847 Nhà máy bia Carlsberg được
thành lập. Những thùng bia đầu tiên
xuất xưởng ngày 10 tháng 11.
1868 Những chuyến hàng xuất khẩu
đầu tiên sang Anh.
1869 J.C. Jacobsen ký gửi bia đến
Viễn Đông và Trung Quốc để
kiểm tra xem bia có phù hợp để
xuất khẩu không.
1871 J.C. Jacobsen trao cho Carl
Jacobsen một nhà máy bia phụ nơi
anh có thể ủ bia của chính mình.
1875 Phòng thí nghiệm Carlsberg
được thành lập.
1876 Vào ngày 25 tháng 9, Quỹ
Carlsberg được thành lập dưới
hình thức Chứng thư tặng phẩm
gửi đến Viện Hàn lâm Khoa học
Hoàng gia Đan Mạch. Quỹ Carlsberg
tiếp quản quyền quản lí Phòng thí
nghiệm Carlsberg.
1878 J.C. Jacobsen thành lập
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở lâu đài
Frederiksborg.
1881 Carl Jacobsen xây nhà máy bia
New Carlsberg. Nhà máy mở cửa vào
ngày 14 tháng 8.

1882 Nhà máy bia phụ được sáp
nhập với nhà máy bia của J.C.
Jacobsen. Để tránh nhầm lẫn giữa
Carlsberg và New Carlsberg, J.C.
Jacobsen đặt lại tên cho nhà máy
của ông là Old Carlsberg.
1883 Giáo sư Emil Christian
Hansen của Phòng thí nghiệm
Carlsberg đã có một phát kiến
mang tính cách mạng: một phương
pháp cấy men tươi. Phương pháp
được cấp bằng sáng chế nhưng vẫn
được phép sử dụng rộng rãi.
1884 J.C. Jacobsen chuyển
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở
Frederiksborg đến Qũy Carlsberg.
1887 J.C. Jacobsen qua đời trong
một chuyến viếng thăm Rome. Quỹ
Carlsberg nắm quyền sở hữu và
quản lí Old Carlsberg.
1897 Carl Jacobsen chính thức
mở Bảo tàng Nghệ thuật Ny
Carlsberg Glyptotek ở trung tâm
Copenhagen.
1902 Carl Jacobsen thành lập quỹ
New Carlsberg để ủng hộ nghệ
thuật và học bổng nghệ thuật.
Đồng thời ông giao New Carlsberg
cho quỹ Carlsberg. Hai nhà máy
bia giờ đây có chung một chủ.
Quỹ Carlsberg có trách nhiệm với
Glyptotek.
1909 Giáo sư S.P.L. Sorensen của
Phòng thí nghiệm Carlsberg phát
minh đơn vị pH để đo đạc nồng độ
axit hay tính kiềm của một chất.
1913 Carl Jacobsen quyên tặng
tượng Nàng tiên cá cho thành phố
Copenhagen. Sau đó nó đã trở
thành một biểu tượng của thành
phố này.
1914 Carl Jacobsen qua đời.
1954 Anh Quốc trở thành thị
trường xuất khẩu lớn nhất của
Carlsberg. Cứ 12 ngày một tàu chất
đầy bia Carlsberg cưỡi sóng qua
biển Bắc đến Anh.
1968 Carlsberg xây nhà máy bia
đầu tiên ở nước ngoài ở Blantyre,
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Malawi, như sự trợ giúp của Đan
Mạch cho sự phát triển của đất
nước Phi châu.
1970 Carlsberg và Tuborg sáp nhập
để tạo nhà máy bia The United A/S,
nhà máy bia Carlsberg và nhà máy
bia Tuborg.
1972 Carlsberg xây nhà máy bia ở
Châu Á - ở Malaysia. Trong những
năm tiếp theo, một số nhà máy bia
được mở ở cả châu Âu và châu Á.
1976 Trung tâm nghiên cứu
Carlsberg được thành lập với
bộ phận chính là Phòng thí nghiệm
Carlsberg
1991 Quỹ Tuborg, ủng hộ văn hóa,
kinh tế và thể thao, trở thành
một phần của quỹ Carlsberg.
2000 Quỹ Carlsberg hướng sửa đổi
điều lệ, cho phép thiết lập các công
ty con với tầm ảnh hưởng lớn.
2001 Carlsberg sáp nhập với Orkala
và đạt được thỏa thuận hợp tác
kéo dài với nhà máy bia Scottish &
Newcastle trong các hoạt động ở
Đông Âu.
2004 Carlsberg mua Orkala và
mở rộng hợp tác của nó với Scottish
& Newcastle.
2007 Quỹ Carlsberg sửa đổi điều lệ
gốc, thay quy định quyền sở hữu
vốn từ 51% xuống 25% với quyền
đối với ít nhất 51% số phiếu bầu.
Việc này được đảm bảo bởi hiệu
lực của sự khác biệt giữa cổ phiếu
A và B.
2008 Carlsberg chiếm 50%
Scottish & Newcastle và đạt quyền
kiểm soát tuyệt đối một số nhà
máy bia ở Nga và vùng Ban tích,
bao gồm các nhà máy bia Baltika.
Đồng thời, Carlsberg đổi tên thành
Tập đoàn Carlsberg.
2013 Nhằm cung cấp tài chính linh
hoạt hơn, Quỹ Carlsberg sửa đổi
điều lệ một lần nữa, bãi bỏ quy định
quyền sở hữu vốn 25%. Tuy nhiên,
quỹ phải tiếp tục sở hữu cổ phiếu
có ít nhất 51% phiếu bầu.

“Bất cứ ai sở hữu được kiến thức uyên thâm nhất về
hóa sinh, công nghệ sinh học, công nghệ nano, sinh học
hệ thống và khoa học gen sẽ trở thành nhà sản xuất
bia hàng đầu trong thế kỉ 21. Chúng ta phải khát khao
trở thành nhà máy bia sáng tạo nhất trên thế giới.”
Flemming Besenbacher,
Chủ tịch hội đồng quản trị

