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BEGYNDELSEN

Carlsberg er i dag blandt verdens fire storste
bryggerier. Koncernen har produktion i mere
end 30 lande, og produkterne salges i over
150 lande. Hvert flr gflr mere end 200 millioner
kroner af virksomhedens overskud til at stotte
dansk videnskab, kunst, kultur og samfund. Det
kan vi takke to mand for: JC og Carl Jacobsen.
De var far og s@n - begge visionare, energiske
mennesker. Samtidig var de sfl forskellige, at
de i lang tid var h8rde konkurrenter og bitre
rivaler.

Jacob Christian (JC) Jacobsen blev fodt ind i
en bryggerfamilie den 2. september 1811. Hans
fa4 Christen Jacobsen , var son af en bonde i
Nordjylland, men havde i 1801 valgt at flyrte til
Kobenhavn. Ved at arbejde i Kongens Bryghus
havde Christen Jacobsen sparet sfl mange penge
op, at han i 1811 kunne leje et bryggeri. I
1826 lykkedes det ham at kobe bryggeriet i
Brolreggerstrade i indre Kobenhavn.





Bryggergdrden i
Brolaggerstrede nr.5.



Olbrygning var i forste halvdel af 180O_tallet
eudnu ikke baseret pA videnskab. Bryggerne
ridste, hvordan ol skulle laves, men de forstod
ikke, hvad der egentlig sker i processen.
For at ffl de bedste resultater mitte man
eksperimentere sig frem. Christen Jacobsen
firlgt" interesseret med i den nyeste 1itteratur
om brygningens mysterier og forbedrede hele
tllen sin produktion. Som en af de forste i
Danmark begyndte han at bruge termometer
urnder brygningen.

Det bestir olaf:
. Vand

Allerede som barn deltager JC Jacobsen i
faderens arbejde. Som 17-irig beglmder han
at folges med sin far til kemiforelasninger hos
HC @rsted, den srore danske videnskabsmand.
@rsted har en sarlig interesse for garing og
brygning. Forelasningerne giver den unge JC
en brandende interesse for naturvidenskab.
Han ser mulighederne for at kunne udvikle den
perfekte proces til at brygge ol.

I 1835 dor Christen Jacobsen, og den 24-Frige
JC overtager bryggeriet. Da moderen dor i
7844, arver JC ogsfl en stor sum penge. Det gor,
at han f3 fir senere kan grundlagge Carlsberg.

I --

I 
. Matt (spiret korn, der er torret og ristet)

i"
. GEr (der omdanner sukkeret i matten titatkohot)
. Humle (ptante af hamp-famitien, der giver smag og

fortanger ottets hotdbarhed)

Malt (averst) og humle



DET BAYERSKE @L

En kobenhavnsk vinhandler har i 1836

importeret bayersk ol fra Tyskland. Hos ham

smager JC for forste gang denne type ol. JC

tager straks til Hamborg for at lare af de

udenlandske bryggere. Da han igen er hjemme,

satter han et lille forsogs-bryggeri op i sin

kelder og begynder at eksperimentere med

bayersk 01. Han kan godt salge ollet, si han

tror pfl, at en storre produktion vil kunne betale

sig p& det danske marked.

Med de penge JC har arvet, kan han i 1845

starte en egentliS produktion afbayersk 01.

Han anlagger forst en lagerkalder i en af

Kobenhar,rrs volde. Derefter rejser han til
Mi.inchen for at hente den nodvendige type gar.

Pfl den lange rejse hjem mfl "lC holde garen

frisk. Han gemmer den i en hatteaske og koler

den med vand, hver gang hestevognen standser.

Fljemme igen starter han produktionen af den

nye rype ol, og salget gflr over al forventning.

Snart mi JC overveje, hvordan han kan

producere mere 01. Han beslutter sig for at

bygge et helt nyt bryggeri pfl Valby Bakke. Her

er der i modsetning til det indre Kobenhavn

Den farste lagerkelder

blev gravet ind i

Kobenhavns volde, der

beskyttede byen mod

angreb.
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god plads. Der er ogsfl nem adgang til bide
va-retransport og vand. Danmarks forste
jembane mellem Kobenhavn og Roskilde
kommer til at kore lige forbi. Og da man graver
ud til jernbanerr, viser jorden sig at vare fuld af
vand, der kan bruges i olproduktionen.

Byggeriet starter i efteriret 7846. JC har selv
designet bryggeriet sammen med en af landets
bedste arkitekter. Det tager er er at bygg".

Der findes mange forsketlige typer
ot. @ttypen afhenger af ingredienser,
brygproces og hvor lenge st[et har tigget
p€r tager. De mest populere ottyper er i

dag tagret olsom bayersk @t (der forst btev
brygget i Bayern i Tysktand) og pitsner-
ol (der forst blev brygget i byen Ptzen i

Tjekkiet). Pa dansk kaldes en o[ ofte bare
for en bajer e[[er en pitsner.

JC Jacobsens nye bryggeri, Carlsberg, blev bygget lige ved siden af jernbanen.



PATRIARKEN

JC er i 1839 blevet gift med den 20_3rige Laura
Holst, som er en fjern siagtning. Jacobsen er
en rationel mand, og han gifter sig nok mere af
fornuft end af karlighed. Aret efter fgder hun
en son, der dgr ti dage efter fgdsien. Den 2.
marts 7842 flr de sonnen Carl.

Carl forbliver enebarn og er dermed JC,s
naturlige efterfolger. JC er bflde en ambitios
brygger og en ambitios far, Han onsker ar
vejlede og forme sonnen s3 meget som muligt.

Det nye bryggeri pfi Valby Bakke opkaldes
efter den da 5-8rige son: ,Carls Bjerg,, altsfl
Carlsberg. I november 7847 brygger lO-72
medarbejdere det forste gl. Det bliver straks
en stor succes. I de folgende flr udvider og
forbedrer JC hele tiden sit bryggeri. Han henter
masser af inspiration fra udlandet og pr@ver at
udnytte den nyeste teknologi. Bflde danske og
udenlandske bryggere beglmder at anerkende
ham som en dygtig og innovativ brygger.

JC har efterhflnden fflet er srort bryggeri med
mange medarbejdere. Men han onsker ikke, at
bryggeriet skal vokse for meget. Det vigtigste
for JC er at kunne brygge det bedst mulige ol.
Sfl han vil have overblik over hele produktionen
for altid at kunne sikre kvaliteten.

I 1854 flytter JC sammen med Laura og den
12-flrige Carl ind i sin nye villa. Det er en
pragtfuld bygning, som han selv har varet
med til at regne. Villaen ligger lige ved siden
af bryggeriet, s6 fra sit arbejdsvarelse kan han
se ud af vinduet og folge med i virksomhedens
daglige drift.

\\%
JC Jacobsen som 3|-arig
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f, er en rigtig patriark, ikke kun i hjemmet,

-r 
ogsl for sine ansatte. Det er meget vigtigt

fu ham at finde de helt rigtige medarbejdere.

Og han provil at beholde dem s3 lange som

nligt med et fast system af forfremmelser og

hstiguinger, Ugifte medarbejderne skal bo og

Aise pfl bryggeriet, og alle medarbejdere skal
qerholde detaljerede regler. For eksempel m&

& ugifte medarbejdere ikke forlade bryggeriet

m aftenen uden tilladelse, og de mi kun vare
de til midnat.

l\ffi7 brander Carlsberg. Kun hestestalden og

.hbsens villa g3r fri - alle andre bygninger

Iircr mere eller mindre @delagt. Branden og

drt store okonomiske tab slflr dog ikke JC ud,
rn giver ham wartimod ny energi. Han gflr

JC Jacobsen (lyse bukser) med alle sine

medarbejdere i 18B5.

straks i gang med at genopbygge bryggeriet,
nu med brandsikrede mure, gulve og lofter.
Samtidig benytter han chancen til at forbedre
udstyret i produktionen.

Et eksempet p5 ny teknotogi, som JC tager i

bug. er tyskeren Cartvon Lindes koteapparat.

der kan tave kunstig is. Det er nodvendigt
il nedkote ottet under brygningen , sit far
opfindetsen af koteapparatet havde man i

de danske isvintre hugget store btokke ud af

tsen og gemt dem. I de milde vintre var det
nodvendigt at f6 isbtokke sejtet hertitfra Norge.

Det er meget nemmere og blttigere at kunne
erstatte den naturtige is med kunstig is.

Der hugges isblokke i Sortedamssaen, L874.

LI



S@NNEN

Da Carl Jacobsen er den naturlige arving til
Carlsberg, kontrollerer JC sin sons udvikling.
Allerede som barn kommer Carl med JC pfl

udlandsrejser som en del af opdragelsen. JC har
lagt en detaljeret plan for sonnens uddannelse.

Efter sin studentereksamen skal Carl forst lase
naturvidenskab. Derefter skal han p& en 4-flrig
praktisk oplaring hos udenlandske bryggere.

TiI JC's skuffelse ligner Carls personlighed

ikke hans egen. Carl er et nervost barn, og

han stammer. Han bliver student i 1861 og gflr

derefter i gang med de naturvidenskabelige

studier. Men Carl er mere interesseret i kunst
end i naturvidenskab.

Da Carl som 23-flrig forlover sig i al
hemmelighed, gflr det helt galt med forholdet
mellem far og son. Siden sin studentereksamen

har Carl varet hemmeligt forelsket i sin kusine,
Emilie Djorup. I sommeren 1865 er JC vak p3

en 4-mflneders studietur i Europa. Carl benytter
chancen til at forlove sig med Emilie. Da JC

kommer hjem og horer om forlovelsen, bliver
han rasende.

Efter hans mening er Carl for ung og umoden
til at beslutte, hvem han skal giftes med. Emilie
virker heller ikke som den rigtige; hun kan ikke
gore Carl til et bedre menneske. Se JC skriver

12

Carl Jacobsen som student.

til Emilie og forklarer, at forholdet til Carl m3

slutte. Samtidig giver han Carl ordre til at
bryde forlovelsen. Carl er bitter, men han bliver
nodt til at adlyde og stopper i forste omgang
kontakten til Emilie. De naste m6neder er
stemningen iskold i familien Jacobsens hjem.

I det tidlige forilr prover Carls mor, Laura, at
overtale JC til at acceptere Carl og Emilies

forhold. Samtidig er Carl igen begyndt at se

Emilie. Han fortaller nu sin far, at han ikke



&:ilre Djarup.

vil opgive Emilie. JC beslutte4 at han mfl gore
rryet drastisk for at bryde forholdet. Han
S,ryder Carls naturvidenskabelige studier
5r tid og sender ham straks af sted pfl den
*ririge oplaring i udlandet. Carl selv kalder
fu en udvisning fra sit hjemland. JC forbyder
iryelthen Carl at besoge Danmark, for
@aringen er forbi.

& naste fire ir sender JC Carl rundt pfl
curopaiske bryggerier. JC bruger sine

lrsonlige kontakter til at styre turen og sender
hge breve med instrukser til sonnen. Carl skal

bruge sarlig lang tid p3 bryggerier i England og
Skotland. JC forventeq at det engelske eksport-
ol ogs8 vil kunne salges i Danmark; derfor skal
Carl lare alt om Storbritanniens oltyper.

Pfl sin rejse bliver Carl for alvor interesseret i
brygning. Som 28-Arig fflr han endelig lov til at
vende hjem til Danmark. Han har ikke langere
kontakt til Emilie. Forst da han er 321r,
gifter Carl sig i 7874 med den 20-3rige Ottilia
Stegmann, som han lerte at kende i Skotland.
Samme f;r valger Emilie ogsfl at gifte sig med
en anden.

13



AN N EKS. BRYGGERIET

Da Carl vender hjem, har JC andret sine planer
for bryggeriets fremtid. Han tror ikke langere
pfl, at Carl kan overtage ledelsen af Carlsberg.
Desuden har JC indset, at han selv ikke vil
kunne holde ud at opgive ledelsen. I stedet
bliver far og son enige om, at Carl skal drive et
lille, nyt bryggeri ved siden af Carlsberg.

JC Jacobsen brugte den L2-takkede stjerne som
symbol pd sine etiketter.
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I februar 7877 brygges det forste Ol i det
sflkaldte Anneks-bryggeri. Bryggeriet er betalt
af JC. Han og Carl har lavet en mundtlig
lejeaftale. Carl lejer bryggeriet billigt, og han fflr
ansvaret for den daglige drift. .tC skal dog ogsa

fremover beslutte og betale for storre andringer
og udvidelser. Bryggeriets overskud gir til Carl.

I starten folger Carl faderens rid om at brygge
de engelske olryper ale ogporter. JC mener
ikke, der er plads p& det danske marked til to
producenter af bayersk @1. Men Carl begSmder

alligevel snart at producere netop denne

oltype. For det er svart at salge ale og porte4
mens eftersporgslen p3 bayersk ol stiger. De

Okonomisk gode tider i 1870'erne betyder, at
danskerne generelt drikker mere 01 - og gerne

det dyre bayerske ol af god kvalitet.

Det er svart for JC at folge med eftersporgslen.
Han prover at l@se problemet pfl flere mider.
Han moderniserer sit bryggeri og lader
samtidig Carl overtage nogle af sine kunder.
De kunder, JC selv beholder, kan kun ffl
begransede leveringer. Begransningen bliver
han selvfolgelig ikke popular pfl, men han bojer
sig ikke.

Carl valger derimod en anden m&de at @ge

sin produktion pfl. Han forkorter den tid, ollet



.'--er. Carl mener ikke, at det skader kvaliteten.
:-i ien mAde kan han producere meget mere 01.

- s-umingen af 1870'erne bliver hans salg af o1

;:r:re end faderens. Carl markedsfgrer ogsi sit
r- :nder navnet Carlsberg, og han tjener gode

-- og son er totalt uenige om strategien.
:J nener, at Carl skader ollets kvalitet og
,:-elagger Carlsbergs forende position pfl

--kedet. Carl mener derimod, at faderen

-.-<e fbrstir at udnytte de gode muligheder
:-: at selge mere ol. Forholdet mellem de to
r : :kurrenter bliver varre.

S=-,om JC har andret bflde sin produktion
:._: sine leveringer, kan han ikke folge med
:-:.rsporgslen. Uenigheden med sonnen giver

-l en ny id6 til at lose problemet: Han
r- -:r tage Anneks-bryggeriet (ogsfl kaldet Ny
L::.sberg) fra Carl og selv st8 for driften.

le: bliver starten pfl en hird kamp. JC

-.: Carl har lange diskussioner - bide om

=-'. e bryggeriet og om retten til at bruge
-.-.net Carlsberg. JC tilbyder Carl forskellige

- 'igheder for enten at kobe eller fortsat leje
t-:eks-bryggeriet. Men han stiller betingelser,
;::: Carl ikke vil g3 med til. Carl mener,

=:.ren er i gang med at gore ham arvelos. Den

-.--tkelige Laura prover at fi sin mand og sin

-::- ril at blive enige.

Carl Jacobsen brugte svastika-tegnet (gammelt

symbol for lykke) pd sine etiketter. Symbolet blev
brugt frem til 2. verdenskrig.

I efterflret 1879 foresl&r JC endelig, at Carl
kan bruge sine egne penge til at bygge et
n)'t bryggeri i narheden. Han kan samtidig
fortsatte med at leje Anneks-bryggeriet -
hvis han begranser produktionen og lagrer
ollet i passende lang tid. Et andet krav er,

at bryggeriet og produkterne ikke mfl hedde
noget med Carlsberg. Carl valger at acceptere
denne losning. Tilsyneladende er der igen fred
familien.

L5



EN GOD BORGER

JC er en mand, der er fyldt med energi. I
alle de flr han har opbygget Carlsberg, har
han samtidig engageret sig i udviklingen
af samfundet. Det er vigtigt for ham at
udvise 'borgersind', alts8. at pfltage sig et
aktivt ansvar i det samfund, han er borger i.
Allerede i 1843 valges han ind i Kobenhavns
Borgerreprasentation (et slags byrfrd), og han
er medlem'i 74 ir. Fra 1854 frem til 1871
sidder han i flere perioder i Folketinget (som
dengang hed Rigsdagen). JC deltager i mange
forskellige opgaver. Han arbejder blandt andet
med Kgbenharrns vandvarker, brandvasen og
forhold for de fattige.

JC bruger mange penge pfl at stotte
velgorenhed og sage4 han tror pi. t tB64 var
Danmark i krig mod Tyskland og tabte. Det
store omrilde Slesvig-Holsten er derfor blevet
rysk i stedet for dansk. Det betyder meget for

JC, at Danmark er blevet et mindre land. Han
giver i lobet af 1870'erne mange penge til at
hjelpe med at skabe en ny stolthed over at vare
dansk. JC er blandt andet med til at planlagge
og betale en ny Botanisk Have i Kobenha,,rn.

Siden sin ungdom har JC beundret
videnskabsmand som HC @rsted og den franske
Louis Pasteur. JC har selv brugt videnskaben
til at forbedre brygningens processer. Selvom
han selv har lavet mange eksperimente4 ved
han ogsfl, at de professionelle forskere ffrr de
bedste resultater. Han vil derfor skabe et sted,
hvor danske forskere kan arbejde uafhangigt.
S3 han etablerer i 1875 Carlsberg Laboratoriet.
Her skal forskere undersoge de kemiske og
fysiologiske processeq der har betydning for
olbrygning. Forskerne skal dele deres resultater
med hele verden.



::=-'ere i Carlsberg Laboratoriet, 1897.

: -S-6 opretter JC Carlsbergfondet, der skal
re-i:e tidenskaben generelt inden for mange
ir:kellige fag. Han giver fonder en masse
H.ge. legger laboratoriet ind under fondet og
tr=rer det hele til Videnskabernes Selskab. Detg:: uafhangig organisation, der arbejder pfl
u =.rke forskning og videnskab. Den eneste
r=-Ee1se for JC's gave eL at laboratoriet aldrig
n* ;^illes fra virksomheden Carlsberg.

:a -=--set i Botanisk Have
tt -i -acobsens ide.

I 1B7B giver JC flere penge og en ekstra
opgave til Carlsbergfondet: Fondet skal drive
et museum om Danmarks historie. Forhistorien
eL at det gamle kongeslot Frederiksborg i
1859 odelagges af en voldsom brand. Slottet
i Hillergd er et nationalt symbol, og folk i hele
landet g3r i gang med at indsamle penge til
at genopbygge slottet efter branden. JC giver
mange penge til at satte slottet i stand bflde
udvendigt og indvendigt, og han deltager selv
aktivt i planlagningen af arbejdet.
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Kongen vil ikke lengere bo pfl slottet, og han
accepterer derfor JC's plan om at indrette
et museum i slottet. Her skal danskerne
kunne opleve nationens historie - ligesom for
eksempel franskmandene kan pfr Versailles-
slottet. JC og museets nye bestyrelse fflr travlt
med at samle malerier og genstande, der kan
fylde de mange store, tomme sale. Der er
mange diskussioner om, hvordan historien
b6r presenteres. Men i 1884, pfl 25-flrs dagen
for den store brand, 6bner det fardige slot og
museum for offentligheden.

Carlsbergfondet er stadig den
bestemmende aktioner i Cartsberg-
koncernen. Fondet styres af fem forskere
fra Videnskabernes Setskab, sidan som JC
Jacobsen besluttede det. Cartsbergfondet
og de tre under-fonde (Ny Cartsbergfondet,
Tuborgfondet og Cartsbergs Mindetegat)
modtager hvert 6r en det af koncernens
overskud. I de senere 6r har fondene
givet over 200 mittioner kroner Srtigt i

stotte tit dansk videnskab, kunst og kultur.
Ny Cartsberg Gtyptoteket og museet p6

Frederiksborg Stot fir penge tit den dagtige
drift fra fondene.

Frederiksborg Slot.
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DEN RENE GER

I efterflret 1BB3 mfl JC glemme alt om
Frederiksborg. Han oplever enhver bryggers

mareridt: Carlsbergs Ol er blevet sygt. Det
smager bittert og lugter dflrligt. Det skyldes

forurenet gaL og man kan pfl dette tidspunkt
ikke kurere det. Den eneste losning er at halde
@llet ud, rense alle maskiner og skaffe nyt gar.

Den beromte franske forsker Louis Pasteur

har ellers p& dette tidspunkt bidraget til store

forbedringer af brygprocessen. Men hvis ollet
forst er blevet sygt, hjalper Pasteurs opdagelser
ikke. Si JC er ophidset. Aret for har han
hjulpet konkurrenten Tuborg med sundt gar, da

deres ol var sygt. Og nu m& han selv bede om
hjalp - han, der stadig bruger den tyske gar
fra 1845. JC bliver nodt til at ffl en ny sending
gal fra Miinchen. Og s& gflr bide Carlsberg
Laboratoriet og han selv i gang med at forske i
den dflrlige gar.

Emil Christian Hansen i
sit laboratorium i 1908.



tdningsmanden bliver doktor Emil Christian
fra Carlsberg Laboratoriet. Han har

videre p6 Pasteurs opdagelser og finder
d af, at gar kan opdeles i flere forskellige

Det er kun nogle ffl af arterne, der kan

til olbrygning. Han finder ogsfl ud af,

de egnede gar-arter kan udskilles og

rvember 1BB3 er det lykkedes Emil Chr.

at frembringe sfl meget rendyrket gar,

det kan bruges til brygning pi Gammel

. Det betyder en revolution - ikke
pi Carlsberg, men for bryggere i hele

Emil Christian Hansens rendyrkede ger kaldes

Saccharomyces Ca rtsbergensis.

senere anvender alle verdens storre bryggerier
rendyrket gar ved brygningen af bayersk ol
og lignende. Emil Chr. Hansens opdagelse har
for forste gang givet dem kontrol over ollets
garing.

bar besluttet, at den nye viden og det rene

skal kunne bruges frit af alle bryggere i
. Og det spreder sig lynhurtigt. Ffr flr

Den verdensberomte franske forsker
Louis Pasteur har haft stor betydning
for bryggeri-branchen. Han opdagede
btandt andet, at man ved at pasteurisere
(varmebehandte) vin kan sli bakterier
ihjet og gore vinen mere hotdbar.
Bryggere begyndte i 1-860'erne og
LB70'erne at eksperimentere med
den samme behandting titot. I dag
pasteuriserer man nresten attid ot.

21



EN BITTER KAMP

Allerede da Carlsbergfondet blev oprettet i
7876, havde JC overvejet at testamentere

sit bryggeri til fondet. 31/z ltr senere har den

lange kamp med sonnen f&et JC til at traffe

sin endelige beslutning om Carlsbergs fremtid.

Ved hans dgd skal Carlsbergfondet overtage

Carlsberg og dermed sikre, at bryggeriet fores

JC Jacobsens kone, Laura. var ulykkelig over

striden mellem sin mand og sin san.

22

videre efter JC's principper og ikke sonnens.

I januar 1BB0 sender han fondet det forste

forslag til et testamente.

Samtidig er Carl giet i gang med at planlagge sl

nye bryggeri p& en grund i narheden. I februar

1880 indg8r han og JC en skriftlig lejeaftale om

Anneks-bryggeriet. Carl forpligter sig dog til at

andre logo og ollets etiketter, s3, de ikke minder

om Carlsbergs. Men i lobet af foriret opdager

JC, at nogle af Carls nye etiketter alligevel

minder om Carlsbergs. Si mister JC fuldstandig

tfllmodigheden. Han fir sin advokat til at sende

Carl en opsigelse af lejeaftalen: Et ir senere skal

Anneks-bryggeriet lagges sammen med JC's

bryggeri.

Opsigelsen gor Catl rasende og bitter. Da

han planiagde sit nye bryggeri, regnede han

med ogsfi at have en produktion pfl Anneks-

bryggeriet. Byggeriet er godt i gang, men

opsigelsen betyder, at han pludselig mi andre

planerne drastisk. Samtidig vil han og Ottilia

ogsfl miste det hjem, de har p& Anneks-

bryggeriet. Carl kaster sig ind i en desperat

kamp for at beholde Anneks-bryggeriet

og prover at pflvirke bide advokater og

Carlsbergfondets bestyrelse. Han f&r endda sin

mor til at underskrive et brev, der stotter hans

sag.

-=--



1BB0 holder Carl rejsegilde for at fejre,
rnurene pfl det nye bryggeri st8r klar. Laura
der, men JC kommer ikke og demonstrerer

offentligt bruddet mellem far og son.
mellem dem bliver derefter mere

narmest barnlig. Carl sparrer en port
de to bryggerie4 sfi foraldrene mfl kgre

trnvej for at komme ind til Kobenhavn. Og
rej, der gfir langs begge bryggerie6 kan de

blive enige om at narrngive. Sfi de erstatter
fift hinandens vejskilte. Den ene dag

JC et skilt op med navner Alliancevej.
rutste dag satter Carl et nyt skilt ovenpi
&rvnet Pasteursvej. Arbejderne pfl de to

ier undrer sig og ryster pi hovedet.

gfir samtidig til Justitsministeriet for at fA
til at bruge navnet Ny Carlsberg. Efter flere

mellem ham og JC lykkes det endelig.
furete ol brygges pf, Ny Carlsberg i august

1881. Ligesom JC har Carl brugt landets bedste
arkitekter til at skabe et perfekt bryggeri. Da
det hele er fardigt, vil Carl vise det frem. I otte
dage kan alle gfl ind for at beundre de smukke
bygninger.

Efter |Yz flrs kamp indgflr de to herrer en aftale
om fred. De underskriver i januar 1882 en aftale,
der forpligter JC til ojeblikkeligt at give Carl
en tredjedel af sin formue. Desuden skal han
acceptere sonnens brug af navnet Ny Carlsberg.
Carl skal til gengald acceptere, at han ikke kan
krave en storre arv. Desuden skal han godkende,
at Carlsbergfondet overtager Gammel Carlsberg,
inklusive Anneks-bryggeriet. Ffl dage senere
underskriver de alle JC's testamente. Men begge
mand er stadig bitre. Carl sender to hestevogne
over til JC's villa med alle de gaver og moble4
han i tidens lob har modtaget fra faderen. Dem
vil sonnen ikke langere have.

al::::::rji
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FORSONING

Konkurrencen mellem far og son fortsatter. JC

har sanket sine priser for at vinde det tabte

salg tilbage fra alie sine konkurrenter. I lobet af

1B80'erne bliver Gammel Carlsberg den klart

forende gl i hovedstaden. Samtidig holder JC

oje med de etiketter, sonnen srctter p& sit ol. I

LBB4 kommer det til en ny retssag, der nflr helt

til Hojesteret. Carl taber og m8l andre sin etiket'

I p8,sken 1BB5 tager Carl det forste skridt til at

forsone sig med sin gamle far. Han sender sin

lille datter over til Gammel Carlsberg med en

buket blomster. JC sender straks et takkebrev.

/r,ll
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Her beskriver han sit h8b om, at der igen

kan blive fred imellem dem. Der skal dog gfr

71/z ilr, fgr Carl tager det afgorende skridt.

Den 4. oktober 1886 g&r han over til sin far.

Freden i familien Jacobsen er langt om lange

genoprettet.

JC har altid holdt meget af at vare i Rom. I

forflret 1BB7 besoger han igen byen - denne

gang i selskab med Laura, Carl og Ottilia. Efter

ti dage rejser Carl og Ottilia videre til Athen,

hvor de skal modes med venner. Men s& bliver

JC alvorligt syg, og det unge par mfl hurtigt

kaldes tilbage til Rom. De n&r lige at f3, sagt et

sidste farvel til JC, inden han dor den 30. april

1887. Han bliver 75 3r gammel.

; Carl arrangerer en begravelse, der er passende

for en mand af JC Jacobsens betydning.

Kisten bringes til Kobenhavn, hvor bryggeriets

arbejdere tager imod den. I Kobenharrns

domkirke holdes der en ceremoni, hvor kongen

og alle landets forende videnskabsmand er til
stede. De naste fire &r stflr kisten i et kapel i
domkirken. I 1891 bliver den flyttet til en kirke,

Jesuskirken, som Carl har bygget i Valby.

Jesuskirken.



JC Jacobsen holdt
rneget af at rejse til
udlandet, isar ltalien,

far at fd inspiration. Her

s han portratteret i

l:,'-salen i sin villa

sberg. Bogerne

&rjet er af Louis
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FAMI LI EFAR OG KU NSTELSKER

JC's dod er desvarre ikke det eneste

dodsfald, der rammer familien i de ir. Mellem
sommeren 1BB7 og januar 1890 mister Carl
og Ottilia fire ud af deres otte born pi grund

af bornesygdomme. Den fjerde, der dor, er
parrets aldste son, Alf. Den 10-irige Alf skulle
have varet Carls efterfolger. Carl og Ottilia er
desperate for at undgfl flere dodsfald. Sfl de

valger at rive deres hjem ned og bygge et nyt,

forhflbentlig sundere hus.

Carl har brugt en stor del af sin arv pfl at bygge

Jesuskirken i narheden af bryggeriet. Den er

inspireret af de mange smukke italienske kirkeq,

Carl har oplevet pfl sine rejser. Til minde om
de fire mistede bgrn hedder kirkens klokker
Alf, Bearice, Thorvald og Erland. Da Carl i
7907 flr bygget Elefantporten pfl Ny Carlsberg
er portens fire elefanter en hyldest til de

overlevende, strerke born.

CarlJacobsen i L910 med en af sine mange

statuer.
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Jesuskirken og Elefantporten er kun nogle af
de mange mindesmarker, som Carl efterlader i
Kobenhavn. Hvor faderen brugte store summer
pfl at stotte videnskaben, bruger sonnen sine

mange penge p3 kunst. Carl har allerede i 1BB2

kobt s3 meget kunst, at han ibner sin private
samling for offentligheden. Og de folgende
flr kober han endnu mere, sfr den sarlige
museumsbygning pfl Ny Carlsberg hele tiden mfl
udvides.

I 1BBB giver Carl og Ottilia deres samling af
dansk og fransk moderne kunst til det danske

folk. Deres betingelse for gaven er dog, at der
skal opfores en passende bygning til formfilet.

17897 kan samlingen flyttes til Ny Carlsberg

Glyptoteket ved siden af Tivoli. To flr efter
indvielsen donerer Egteparret ogsfl deres

samling af antikke kunswarker. Det kraver
en udvidelse af museet, som st&r fardig i
1906. Carl og Ottilia har hjulpet med penge til
byggeriet.

Ligesom sin far overvejer Carl, hvad der skal

ske med hans bryggeri og arv efter hans

dod. Og han ender med at valge samme

losning som faderen.l 7902 skanker han Ny
Carlsberg til Carlsbergfondet. Samtidig opretter
han Ny Carlsbergfondet, der blandt andet
skal sikre driften af Glyptoteket. Carl sikrerJe

?f,

o
b),

Den Litte Havfrue er det mest beromte af de
kunstverker, som CartJacobsen har givet
tit Kobenhavn. Cart etskede battet, og han

blev serlig r@rt af at se stykket ,,Den Lille
" pd Det Konge(ige Teater. Han bad

kunstneren Edvard Eriksen om at tave

Crutptur, der mindede om stykkets yndige
ina. Skutpturen var frerdig i L913. Det er
en af de mest besogte sevrerdigheder i

Carl Jacobsen (i midten, med hvidt jakkesat) ved

opstillingen af Den Lille Havfrue i 1913.
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familien Okonomisk ved at give bornene en

del af virksomhedens overskud i 50 flr. Han
opretter ogs& et legat til bornene og deres

efterkommere.

Carl dgr som 71-flrig den 11. januar 1914. Ved

hans dod er bornene Theodora, Helge, Vagn

og Paula altsfl ikke arvinger til virksomheden.
Vagn Jacobsen bliver dog direktor pfl Carlsberg-
bryggerierne. Samtidig bliver Helge Jacobsen
direktor for Glyptoteket og formand for Ny
Carlsbergfondet. Han er ligesom sin far meget
interesseret i kunst.

Elefantporten. 29



SAMARBEJDET MED TUBORG

Da Carlsbergfondet i7902 er blevet ejer af

bide Ny Carlsberg og Gammel Carlsberg, er der

flbnet for et tat samarbejde. De to bryggerier

lagges i 1906 sammen til 6t selskab, der kaldes

Carlsberg Bryggerierne.

De to Carlsberg-bryggerier indgfir i 1903 en

aftale om et tattere samarbejde med Tuborg,

deres storste konkurrent. Bryggeriet er blevet

Carlsbergs beramte logo blev designet i

1904 af arkitekten Thorvald Bindesball.

30

anlagt i 7873 af en gruppe industrifolk
(heriblandt den beromte CF Tietgen) ved den

sflkaldte Tuborg Havn i Hellerup. Den forste

Tuborg-ol kommer pfl markedet i 1875. Det

bliver hurtigt en serios konkurrent til Carlsberg

men virksomhederne har alligevel hjulpet

hinanden indimellem, eksempelvis i 1BB2-83 da

begge havde problemer med geren. Og siden

1895 har de haft en aftale om et begranset

samarbejde.

I 1903-aftalen forpligter man sig til et tet
samarbejde, samtidig med at virksomhederne

fortsat skal vare selvstandige. Man deltager i
hinandens investeringer og deler overskuddet

i forhold til salgstal. Aftalen flbner ogsi
muligheden for at fusionere engang i fremtiden-

Denne fusion sker 67 flr senere, da den

europaiske konkurrence bliver hflrdere.

I7970 samles bryggerierne i virksomheden

De Forenede Bryggerier. Efter nogle flr bygges

der et stort, falles bryggeri i Fredericia. Den

samlede virksomhed andrer i 7987 navn til
Carlsberg A/S, og ni 3,r senere lukkes Tuborgs

produktion i Hellerup. Siden er Tuborg Harm

blevet forvandlet til et ekskiusivt omride med

boliger og erhverv. Her ligger der blandt andet

nogle af landets dyreste lejligheder.



Tuborg, Hellerup.

Produktionen i Fredericia udvides flere

gange, forste gang i 2000 med Coca-Cola

Tapperierne. Denne virksomhed integreres i
2003 fuldstandig i Carlsberg, der siden 1992

har varet hoved-aktionar. Si det er Carlsberg,

der stir for produktion, salg og distribution af

Coca-Colas produkter i Danmark.

Neste store udvidelse sker i2007-8.
Produktionen i Valby skal lukkes og flyttes til
Fredericia. Det er en historisk beslutning, men

det er for dyrt og upraktisk at have et bryggeri

midt i en storby. I december 2008 tappes det

sidste Carlsberg-0l, der er brygget i Valby.
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DET DANSKE MARKED

Carlsberg- og Tuborg-ol er siden 1970 blevet

produceret af samme virksomhed, men det er

mange danskere ikke klar over. De to marker
ses generelt som konkurrenter. I mange flr efter

fusionen beholdt de to marker hver sin afdeling

af salgere og chauff@rer, s& kunderne modte

en Tuborg-medarbejder eller en Carlsberg-

medarbejder. I dag arbejder alle i virksomheden

med b8,de Carlsbergs, Tuborgs og Coca-Colas

produkter.

Markerne markedsfores stadig forskelligt.
,F-ldre danskere kan huske, at en Carlsberg-ol

ogsfl blev kaldt en Hof (fordi ollet leveres til

det kongelige hof). Det blev samtidig mest set

som en gl for arbejdere. I dag markedsfores

det primart som en ol for mand. Carlsberg er

sponsor for en del af de store fodboldklubbe4

b8'de danske som FC Kobenhavn og

udenlandske som Liverpool.

Tuborg markedsfores derimod som en ol til de

yngre - bflde mand og kvinder. Som sponsor

er Tuborg tat forbundet med musikken.

Tuborg har for eksempel i mange flr veret
sponsor for Roskilde Festival og Gron Koncert
(hvor overskuddet stotter folk, der er ramt af

muskelsvind).

Tuborg st8Lr ogs& bag en landsdakkende

begivenhed, J-dag. Det er den fredag (som

regel i starten af november), hvor danskerne

kan begynde at kobe &rets Tuborg Julebryg.

Det bliver fejret pi vartshuse og cafeer i hele

landet. En lille reklamefilm horer med til
traditionen. Den viser julemanden, der vender

sin kane om for at folge efter Tuborgs lastbil

med Julebryg. Reklamefilmen er blevet vist i
biograferne i mere end 25 ir.
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Orer halvdelen af alle de ol og sodavand,
der salges i Danmark, kommer fra Carlsberg.
Si Carlsberg er landets storste leverandor
af drikkevarer. Den narmeste konkurrent er
honcernen Royal Unibrew, der blandt andet
s*lger olmarkerne Royal Beer og Albani og
mdavand som pepsi og Faxe Kondi.

llb seneste cirka ti flr har markedet for ol
-ndret sig. Selvom de fleste oldrikkere gerne
ryer en pilsneq er mange samtidig blevet
fofieresseret i at kobe dyrt specialol fra smfl
hyggerier. Carlsberg vil ogsfr gerne vare
hterandgr af specialol. De er derfor bide
Degyndt at salge udenlandsk specialol (som
& belgiske Leffe) og selv producere specialol
m for eksempel Semper Ardens. I 2008
groducerede Carlsberg endda verdens dyreste
{ Jacobsen Vintage 1. Der blev produceret 600
kke4 der hver kostede pracis 2008 kroner.

ftods den nye interesse for specialol falder
samlede kgb af ol. Carlsberg

derfor ogs8 begyndt at udvikle andre
Qper drikkevarer. I 2008 introducerede de

rsby - en ablecider med cirka samme
som en pilsner. Denne nye type

blev en stor succes, og konkurrenterne
snart efter med lignende ciderprodukter.
da har Carlsberg bflde udvidet Somersby_

ien og introduceret nye produkter som

Carlsbergs nye produkter, som for eksempel
Somersby, skal isar tittrekke de kvindetige kunder

og Copenhagen, der sarligt skal tiltrakke
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CARLSBERG BLIVER I NTERNATIONAL

Ikke alene i Danmark, men ogs& p& verdensplan,

har Carlsberg andret sig voldsomt de seneste

irtier. Indtil 1968 var det et rent dansk bryggeri,

nu er det vokset til en global bryggeri-gruppe.

Afsatningen til udlandet startede meget

forsigtigt i 1868, hvor JC sender en tonde @1

til Skotland som et fors@g. Det gir heldigvis

godt, og de folgende ir etablerer han en storre

eksport til Storbritannien, Asien og Sydamerika.

| 7924 etableres der et Carlsberg salgskontor i
Storbritannien, og efterhinden f8lr Carlsberg sine

egne agenter rundt om i Europa. Virksomheden

etablerer en egentlig eksport-afdeling i 7932.

I 7966 er eksporten steget sfl meget, at det

danske bryggeri har svart ved at folge med.

Man giver derfor for forste gang et udenlandsk

bryggeri (p& Cypern) tilladelse til at brygge

Carlsberg pfl iicens. Og to &r senere bygger

Carlsberg sit forste udenlandske bryggeri i
Malawi. Det er et led i ulandshjalpen til dette

land. Malaysia og England bliver de naste

lande, hvor der bygges Carlsberg-bryggerier.

Og da Tuborgs internationale aktiviteter lagges

sammen med Carlsbergs efter fusionen 1970,

bliver De Forenede Bryggerier en af verdens

forende eksportorer af 01. Siden 7976har
virksomhedens salg i udlandet langt overgfret

salget i Danmark. I 1980'erne falder Carlsbergs

eksport-salg. Til gengald stiger salget fra egne

bryggerier og samarbejdspartnere i udlandet.

Carlsberg-vogn pd Den Rade Plads i Moskva. Fra

reklamekampagnen Probabty the best beer in the

wortd...

Cartsberg-reklame, formentlig fra 1970'erne.
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Men i 1990'erne beglmder Olsalget generelt at

falde i den vestlige verden. Det beryder, at alle

de store spillere pfl olmarkedet fflr travlt med

at opkobe mindre bryggerier og erobre nye

markeder. Carlsberg mfl ogsfl folge denne trend.

I 2001 indgir Carlsberg et samarbejde med det

norske selskab Ork1a, der salger drikkevarer i
Norge, Sverige, Rusland og de baltiske lande. I

2OO4 ophaver Carlsberg samarbejdet og kgber

Orkla ud. Dermed kommer Carlsberg blandt

andet til at eje den ene halvdel af Baltika

Breweries, der stflr for salget til Rusland og de

baltiske lande. Den anden halvdel ejes af den

engelske bryggeri-gigant Scottish & Newcastle,

der blandt andet fremstiller Newcastle Brown

Aie og den franske Kronenbourg-ol.

Sarligt Rusland har store muligheder for et

voksende salg. Sfi efter nogle flr gAr Carlsberg

i al hemmelighed sammen med konkurrenten

Heineken om et falles opkob af Scottish

& Newcastle. Efter meget lange og hflrde

forhandlinger lykkes det at blive enige med

Scottish & Newcastle's aktionarer om en pris.

I april 2008 godkendes handelen, og Carlsberg

betaler 58 milliarder kroner for sin andel. Det

er det hidtil storste opkob af en virksomhed i
Danmarks historie.



CARLSBERG I DAG

Efter opkobet deler Carlsberg og Heineken
aktiviteterne i Scottish & Newcastle mellem sig.

I dag er Carlsberg blandt verdens fire storste

bryggerier med over 40.000 medarbejdere.
Koncernen fokuserer primart pn Europa og

Asien. Asien forventes at blive det naste
omr8de, hvor der kan salges meget mere ol.
Alt i alt salges koncernens produkter i mere

end 150 lande. Mindre end tre procent af den

mangde o1 og sodavand, koncernen producerer,

salges i Danmark.

Koncernen har stadig hovedkontor pfl den
gamle Carlsberg-grund i Valby. Og der er stadig
mange Carlsberg-aktiviteter pi grunden, blandt
andet et besogscenter i Gammel Carlsbergs

bygninger. Her findes ogsfl Husbryggeriet
Jacobsen, der brygger specialol.

Men den store produktion af ol og sodavand er
flyttet til Fredericia, og det har givet plads til et

helt nyt liv i Valby. Efter 161 flr som et lukket
industriomride blev Carlsberg-grunden i januar

2009 flbnet for alle. Kobenharms Kommune har
besluttet, at der skal skabes en helt ny bydel:

Carlsbergbyen. Sammen med investorer vil
Carlsberg forvandle grunden med de mange

bevaringsvardige bygninger og monumenter.
Det skal vare en levende bydel med kultur,
boliger og erhverv. De forste kreative
virksomheder er allerede flyttet ind. Der er
blandt meget andet danseteatre, kunstgallerier
og smfl arkitektfirmaer. Og i den fine botaniske
have bag JC's villa kan alle nu gi tur og nyde

de traer og planter, som den gamle brygger fik
sendt hjem til haven fra udlandet.

De besagende kan

i dag gd tur i JC

Jacobsens have og

nyde synet af hans villa.
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