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STAFETTEN
”I dag skal være en god dag”
Jeg er chauffør i Carlsberg Danmark, og det
har jeg været i mere end 10 år. Mit område
er Odsherred – fra Fårevejle op til Nykøbing
Sjælland og Sjællands Odde. Det er her alle
københavnerne flygter ud i sommerhusområderne, når det bliver for varmt inde i byen om
sommeren. I år har ikke været nogen undtagelse. Er du vild et salg, vi har haft. Både os
og kunderne. Det har været en kæmpe udfordring at følge med, men jeg synes, det er sjovt
og spændende, når der er gang i den. Mine
kunder har ofte spurgt mig: ”Hvordan kan du
altid være så glad”, når dagene ind i mellem er

lidt stressede, men svaret er enkelt. Det første,
jeg siger til mig selv om morgenen, er ’I dag
skal være en god dag’. Og så bliver det det.
Mine kunder betyder virkelig meget for mig,
så det er nemt for mig at finde smilene frem
– også overfor kollegaer. Det er jo det, vi er
her for. For at sørge for, at vores kunder får en
god oplevelse. Og jeg synes, at Carlsberg har
verdens bedste ølmænd – mine kollegaer.
I næste nummer giver jeg stafetten
videre til Kaj Pedersen, som er vores
problemløser i distributionen
i dagligdagen.

WEMMER SENDER STAFETTEN
VIDERE TIL KAJ PEDERSEN

Wemmer Hansen
Chauffør, Carlsberg Danmark

EN ’NUT T Y ’ IDÉ:

Vinterbryg kommer
eksklusivt på flaske i år
En ’winter warmer’. Det kaldes årets vinterbryg. Som
noget nyt har Husbryggeriet Jacobsen forsøgt sig med
at lagre øllet med gyldenristede hasselnødder. Deraf får
den tilnavnet ’A Nutty Ale’. Men det betyder, at årets
variant kun udkommer på flaske.
- Vi er drevet af nysgerrighed og bruger altid kun naturlige råvarer, så selvom det var lidt en ’nutty’ idé, tog vi
udfordringen op, fortæller brand manager Frederic Viking
om udviklingen af årets vinterbryg.
- Fordi øllen indeholder nødder, har vi tænkt lidt
alternativt i år. Nødder kan være farlige, hvis man er
allergiker, så det er forbeholdt mennesker uden allergi at
nyde de subtile noter af hasselnød i årets vinterbryg.
Og netop derfor har man valgt ikke at sælge ’A Nutty
Ale’ på fad i år.
- Det er meget omfattende at rense et fadølssystem helt
fri for spor af allergener, når der først har kørt et produkt

med nødder. Og forbrugerne er ikke naturligt opmærksomme på spor af nødder, når de køber fadøl. Så vi tager
alle forbehold og udkommer altså kun på flaske i år.
Og så dog. For hverken allergikere eller bargæster
bliver nemlig helt snydt. Der er til fad fremstillet en
særudgave – Jacobsen Mulling Winter Ale. Her har
man undladt nødderne og fokuseret på de særligt
udvalgte ristede malte, der leder tankerne hen på…
ja: Nødder.

En nutty winter warmer er velegnet til ’mulling’,
som er en gammel engelsk tradition, hvor
man nedsænker en glohed ildrager i øllet for
at fremkalde en ekstra karamelliseret smag.
Forsigtighed anbefales!
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NY ÆRA FOR CARLSBERG

Går forrest for at
reducere plastikspild

S

elvom kalenderen netop havde skiftet til efterår, skinnede solen fra en – næsten – skyfri himmel, da Carlsberg i
september inviterede verdenspressen indenfor. Bryggeriet havde nemlig en nyhed. Eller faktisk en hel række af
nyheder. Som et naturligt led i Carlsbergs ambitiøse bæredygtighedsprogram, Together Towards ZERO, kunne Carlsberg
Groups CEO, Cees ’t Hart, sammen med det samlede danske
og internationale team den 6. september 2018 løfte sløret for
en række banebrydende initiativer, som på globalt plan har potentiale til at spare verdenssamfundet for 1.200 tons plastik om
året. Det svarer til intet mindre end 60 millioner plastikposer og
markerer startskuddet på en grønnere fremtid.
- Selvom vi har brygget øl i over 170 år, er vi er på konstant
udkig efter områder, hvor vi kan forbedre os. Lanceringerne i
dag er derfor et udtryk for vores ønske om at gå i vores grundlægger J. C. Jacobsens fodspor i jagten på en bedre dag i morgen, sagde Cees ’t Hart på dagen, hvor Carlsberg kunne dele
med resten af verden, hvad disse initiativer konkret indeholder.

SNAP PACK REVOLUTIONERER ØLINDUSTRIEN
Øverst på listen over innovationer står Snap Pack. Den har
været tre år undervejs, den nye forpakningstype, som erstatter
plastikken rundt om de velkendte sixpacks med en lille klat lim,
som klistrer dåserne sammen.
- Snap Pack har fået sit navn fra den bevægelse, man skal
gøre for at få dåserne fra hinanden i fremtiden. Hvor dåserne
tidligere blev holdt sammen af en plastikfolie, skal de nu blot
’snappes’ fra hinanden. Alene i Danmark sparer man derfor

plastikfolien fra de 26 millioner sixpacks, vi sælger hvert år,
fortæller Jeppe Boel, senior marketing manager for Carlsberg i
Danmark.
Det er en tysk producent, der har bidraget til Carlsbergs udvikling af den lille klat lim, som lige akkurat er stærk nok til at
holde dåserne sammen, men som ikke klistrer, når først dåserne
er skilt ad. Og teknologien – om end den kan synes lille – er
altså revolutionerende.
- Vi har længe søgt efter en løsning på, hvordan vi reducerer vores plastikforbrug, men der er mange hensyn at tage
undervejs. Snap Pack gør et kvantespring, da den reducerer
plastikforbruget med 76 % på én gang. Vi håber, at resten af
ølindustrien vil lade sig inspirere af vores bæredygtige tilgang til
forpakninger, siger Jeppe Boel.

YDERLIGERE INNOVATIONER PÅ VEJ
Nok står Snap Pack øverst, men den står langt fra alene på
listen. Sammen med den nye forpakningstype kunne Carlsberg også løfte sløret for en ny blæk-type, som er certificeret
cradle-to-cradle.
- Cradle to Cradle er et koncept, hvor produkter indgår
i et kredsløb, der skaber værdi for både mennesker, miljø
og økonomi. Meningen med blækken er derfor ikke blot at
reducere skadelige påvirkning af miljøet, men at gøre det
muligt at genanvende vores labels. På den måde indgår
blækken i et kredsløb med fokus på at eliminere affaldsprodukter, fortæller Simon Hoffmeyer Boas, der er director of
sustainability i Carlsberg Group.

Præsterer op til

En anden af Carlsbergs innovationer er en
ny kapsel. Den er døbt ZerO2 CAP, fordi den
absorberer ilt inden i flasken, hvilket får øllet
til at holde sig frisk i længere tid.

BEDRE

end en standardkapsel målt på
et produkts fulde holdbarhed.

TEKST SABINE MENSEL

SNAP PACK
LANDER I
DANMARK
I 2019

Mens nordmændene og englænderne
allerede har prøvet at ’snappe’ deres øl
fra hinanden, må danskerne vente lidt
endnu. Snap Pack lander i de danske
butikker i starten af 2019.

Og tilbage ved forpakningstyperne vil der stadig blive anvendt
plastik omkring de større rammer af øl, men indpakningen vil
fremover være lavet af genbrugsplast, hvoraf en stor del faktisk
kommer fra Carlsbergs eget bryggeri i Fredericia, som hver dag
modtager mange varer og paller med plastik omkring.
- Carlsberg har længe haft fokus på bæredygtighed, men det
er første gang, at vores initiativer kan ses og mærkes direkte ude
hos forbrugerne. De her innovationer er blot et skridt på en rejse,
som vil vare mange år endnu, siger Simon Hoffmeyer Boas.

CARLSBERG SKABER GLÆDE
HOS VERDENSNATURFONDEN

Sammenlignet med tidligere
multi-pack løsninger, kan den
reducere plastikforbruget med

1.200
tons årlig
plastikbesparelse
når alle Carlsbergs
4-, 6- og 8-packs
er Snap Packs

Nyheden om Snap Pack og de øvrige innovationer er allerede
nået verden rundt. Ikke mindst hos Verdensnaturfonden WWF,
som i forvejen har været i langvarig dialog med Carlsberg om
bæredygtighed og spillet en afgørende rolle i udviklingen af
Carlsbergs bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO.
- Vi har behov for, at mindre plastik ender i naturen og der er
brug for handling nu. Derfor ser vi det som et kæmpe fremskridt, at Carlsberg nu kommer med løsninger, der betydeligt
reducerer mængden af plastik i deres forpakninger. Carlsberg
tager dermed et stort første skridt på rejsen mod en renere og
grønnere fremtid, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF.
Carlsberg har desuden indgået et strategisk partnerskab med
den danske miljøorganisation Plastic Change, der kæmper imod
forurening.
- I sidste ende brygger vi egentlig bare fantastisk øl på
Carlsberg. Men vi anerkender også det ansvar, vi har for at være
med til at bygge en bæredygtig verden. Snap Pack leverer på
alle fronter, fordi den giver forbrugerne valget om – probably
– verdens bedste øl og en øl, som også er bedre for miljøet,
slutter Simon Hoffmeyer Boas.
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NOTER FRA CARLSBERG

Spis dig varm i efteråret:

DAUBE MED
BROWN ALE
Ingredienser:
• 1,2 kg oksetykkam skåret
i grove tern
• 3 spsk. hvedemel
• Olie til stegning
• 300 g god bacon skåret i tern
• 3 løg, grofthakkede

• 1 spsk. tomatpuré
• Bouquet garni
(3 laurbær, timian, persillestilke
bundet sammen)
• 20 peberkorn
• 2,5 dl Jacobsen Brown Ale

• 4 gulerødder, grofthakkede

• 1 l oksefond

• 5 stængler bladselleri,
grofthakkede

• Godt brød til servering

• Bredbladet persille til servering

Sådan gør du:
Vend kødternene i hvedemelet. Brun det grundigt af i olie i en
gryde. Tag kødet op, og svits bacontern, løg, bladselleri og gulerod. Kom tomatpureen ved, og lad den stege lidt med, før kødet
returneres sammen med bouquet garni og peberkorn. Kom
Jacobsen Brown Ale og fond på, og lad det simre i ca. 1 ½ time
under låg. Smag til med salt og evt. lidt vineddike.
Server retten med lidt bredbladet persille, godt brød og måske
en Jacobsen A Nutty Ale.

CARLSBERG LÆRTE
KRONPRINSESSEN
AT ’SNAPPE’
Ved Climate Week i New York fremviste
Carlsberg sin nye plastfri forpakning,
Snap Pack, til Kronprinsesse Mary, som
også deltog på topmødet. Dåserne er
limet sammen og skal derfor ’snappes’
fra hinanden. Men det kan godt være
liiiidt svært første gang. Efter et lille
kursus gik det dog igen smertefrit for
Kronprinsessen. Snap Pack lanceres i
Danmark i begyndelsen af 2019.
Det var Carlsbergs kommunikations
direktør, Anders Bering (tv), og besty
relsesformand, Flemming Besenbacher
(th), der underviste Kronprinsessen
i Snap Pack.
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Vidste du at …
Schweizeren Jacob Schweppe
opfandt verdens første sodavand. Efter 10 år med forsøg,
lykkedes det ham i 1783 at
tilsætte kulsyre til vand, og hans
opfindelse blev med det samme
en succes i hjembyen Geneva
og senere i resten af verden.
I dag er Jacob Schweppe kendt
som ’boblens skaber’.

NOTER FRA CARLSBERG

Stop madspild:

JACOBSEN
BRYGGEDE
ØL PÅ OVERSKUDSBRØD

50 ÅR

I slutningen af august sendte Husbryggeriet Jacobsen
BRØ&ØL på gaden i forbindelse med Copenhagen
Cooking and Food Festival.
Øllen er et eksperiment, der
forener to klassiske håndværk – brygning og bagning.
BRØØL er inspireret af festivallens tema, der i år satte
fokus madspild, og øllen er
derfor tilsat overskudsbrød
fra bageriet Jalm&B. Brød
er nemlig - ifølge Miljøstyrelsen - blandt de kategorier
af fødevarer, som oftest
smides ud.

med Carlsberg

KARIN FIK SIT PORTRÆT
I juni-udgaven af What’s Brewing kunne du møde
Karin Dalgaard, der på det tidspunkt stod overfor
at fejre sit 50 års jubilæum hos Carlsberg. I august
oprandt dagen så, hvor Karin fik overrakt Dronningens
Belønningsmedalje og Carlsbergs egen medalje for tro
tjeneste igennem et halv århundrede. Det, de fleste
havde glædet sig til, var dog afsløringen af portrættet,
der er malet af kunstneren Mikael Melbye. Traditio-

nen med at portrættere Carlsbergs medarbejdere kan
dateres helt tilbage til 1890’erne, hvor Carl Jacobsen
bestilte billeder af medarbejdere, der gik på pension,
og som han særligt havde værdsat. I 1928 blev det til
en fast tradition, at medarbejdere, der kan fejre 50 års
jubilæum, får malet et portræt. Karin er nummer 156
i rækken af portrætter og den 4. kvinde. Portrættet
hænger på Carlsbergs eget museum på Valby Bakke.

BRYGGERIET I FREDERICIA
Carlsbergs højlager i Fredericia indeholder
dobbelt så meget stål som Eiffeltårnet
Til brygning bruges der op til 280 ton malt i døgnet
En enkelt af Carlsbergs fermenteringstanke
kan alene indeholde 480.000 liter råøl
Carlsbergs robotter i Fredericia kan pakke
op til 220 paller i timen
Carlsberg transportere gennemsnitligt
1800 paller dagligt
CARLSBERGS
BRYGGERI
Fredericia

108

Carlsbergs bryggeri i Fredericia er
stort. Meget stort. Arealet alene
svarer til 108 f odboldbaner.

300 mio

Der brygges årligt 300 millioner liter
øl. På flasker tappes, hvad der svarer
til 106 liter øl pr. dansker om året.
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Bag kulissen:

Poulsen og lærlingen
i ny julekalender
fra Tuborg
Der er morsom dramatik på øllageret i december,
når Poulsen og lærlingen springer ud i deres helt egen
voksenjulekalender. Kom med på optagelse og mød
manden, der har skabt Tuborgs ølkuske.

H

enrik Juul hedder han, skaberen
bag den nye julekalender fra
Tuborg. Det er næsten for godt
til at være sandt – og helt i tråd
med den humor, der er så karakteristisk for
Tuborgs reklameunivers, som de seneste år
har været personificeret ved ølkusken Poulsen
og hans lærling Mulle. Deres småskænderier
og udfordringer med hverdagen på øllageret
har underholdt danskerne i TV, biografen, på
Facebook. Og nu også i en julekalender, der
traditionen tro indeholder 24 afsnit – ét for
hver dag vi tæller ned til jul i december.
- Det er en ret vild satsning det her, men
Tuborg har altid satset, fortæller manden
med efternavnet, Henrik Juul, der til daglig er
kreativ direktør på reklamebureauet Wibroe,
Duckert & Partners. Han har fulgt Tuborg
siden den første TV-reklame i 1988. Han var
med da Finn og Jacob ikke kunne udtale
Squash. Og nu er han altså kreativ drivkraft
bag Poulsen og Mulles juleeskapader.

- Jeg skulle godt nok lige have hovedet
med, da Tuborg kom med den her ide. Fordi
hvordan fa’en, skulle vi gribe det an? Når
du laver reklamefilm, brænder du jo alt af
på 30 sekunder, så hvordan omsætter vi det
til en julekalender, der skal leve hen over 24
afsnit? Men okay – hvis historien spiller, er
det ligegyldigt, om den varer 15 sekunder
eller halvanden time.
Det skal være hyggeligt
Vi møder Henrik Juul i en lagerbygning ved
siden af motorvejen udenfor Høje Taastrup.
Solen skinner og temperaturen har sneget
sig op på 15 grader. Nok er det efterår, men
der er langt til tanker om kulde, sne og
julestemning. Ikke desto mindre er det det, vi
alle er her for. Udefra ligner lagerbygningen
et nedlagt landbrug - og det gør det egentlig
også indefra. Havde det da ikke lige været
for den kulisse, der er bygget op i det fjerneste hjørne af hallen. Her er kalenderlyset

tændt, dugen er julerød og med flere hundrede watt i ansigtet fra lamper og kameraer
sidder de der. Poulsen og lærlingen.
- Det er selvfølgelig en voksenjulekalender,
vi har skabt. Humoren er decideret voksen,
fortæller Henrik Juul
Med i kulissen er også Mads Egeskov
Bach, der er brand manager for Tuborg. Han
og Henrik Juul afstemmer konstant de kreative tanker bag den nye julekalender.
- Vi går ofte og hygge-skændes om det
ene og det andet. Det er jo nyt område for
alle parter at skabe den her julekalender, så
der er mange ting, vi skal blive enige om.
Og netop ordet hygge – ligeså unikt for
dansk kultur som Tuborg, snebajere og J-dag
– går igen og igen på det her filmset.
- Alt ved julekalenderen er tænkt ind i
en ramme af julehygge. Selvfølgelig har vi
en handling, der driver fortællingen fremad, men bag dialogerne ligger jo også det
faktum, at vi sælger øl. Så det skal være

TEKST SABINE MENSEL

Vidste du at…
Den første TV-julekalender blev sendt i 1962 på
Danmarks Radio og hed
’Historier fra hele verden’

Se med fra den
1. december
Julekalenderen sendes
på bt.dk.

Henrik Juul og instruktør
Simon Bonde (th) diskuterer,
om scenen er i kassen
mellem to optagelser.

hyggeligt og ikke raketvidenskab, fortæller
Mads Egeskov Bach.
Salg sælger ikke
Man kan – bogstaveligt talt – høre en nål
falde til jorden i studiet, da Poulsen og
lærlingen leverer jokens pointe om marcipan og kokos. Alle holder vejret for at æde
deres grin, men et par fnis slipper alligevel
ud mellem de sammenbidte læber, inden
instruktør Simon Bonde får råbt ’TAK!’ og
scenen er slut.
- Kuskene har vundet danskernes hjerte.
Mange brands ser sig selv som perfekte og
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bruger perfekte mennesker i deres markedsføring, men det guddommelige ligger jo
netop i vores fejl. Danskerne er nogle antihelte – det er i vores folkesjæl. Og det ligger
i Tuborgs DNA at være folkelig. Jeg tror, det
er derfor, Poulsen og lærlingen er blevet så
populære, fortæller Henrik Juul.
Men selvom det er underholdning, der bliver skabt foran kameraet, er der en kommerciel tanke bag hver punchline.
- Salg sælger ikke. Folk gider ikke bare
kigge på produkter. Der skal være en historie
bag. Sådan har tankegangen været på
Tuborg helt tilbage til Den Tørstige Mand

fra år 1900, som vel er en af verdens første
reklamer uden et produkt.
Og netop derfor handler julekalenderen
heller ikke om øl. Men hvad den så handler
om – det er straks sværere at lokke ud af de
to herrer.
- Vi kan fortælle så meget, at Poulsens
mor er død. Og hvis ikke han finder sin far
inden den 24. december, så er han nødt til at
fejre jul alene, fortæller Mads Egeskov Bach.
- Det er jo komedie, så vi ved ikke, om det
ender godt. Men vi ved, at det ender sjovt,
istemmer Henrik Juul.

LÆR DANSKERNE AT KENDE

Danskerne

Illustration: vahle+nikolaisen

vil ud af huset

DANSKERNE ER BEGYNDT AT GÅ MEGET MERE UD.
VI GÅR EFTER UNIKKE OPLEVELSER, SOM VI KAN DELE MED
FAMILIE OG VENNER. GERNE OPLEVELSER, HVOR MAD
OG DRIKKE KOMBINERES PÅ NYE SPÆNDENDE MÅDER

D

er findes en verden derude. En verden
af hygge, samtaler og afslapning. En
verden af nærvær og humor. Store
fælles øjeblikke, som bliver til søde
minder i hjertet på hver enkelt af os.
Meget tyder på, at danskerne er begyndt at
søge den verden mere og mere. Brætspilscafeerne har kronede dage. Aviserne mødes live
med deres læsere. Folkemødet på Bornholm
satte ny rekord i deltagerantal i 2018. De
fysiske møder er blevet oaserne i vores digitale
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hverdag. For vi har brug for noget, som lugter,
smager og kan mærkes.
Ifølge GlobalData spiser en femtedel af os
i dag ude i hvert fald en gang om måneden,
og vi går efter den unikke oplevelse, sammen
med dem vi holder af. Den oplevelse inkluderer øl i rigtig mange tilfælde. Selv om den
danske forbruger i dag har et hav af valgmuligheder, er øl forbundet med vores måde at
mødes på, viser Carlsberg Danmarks omfattende kortlægning af danskernes præferencer

og vaner. Øl er det primære valg, når det
handler om at hænge ud sammen med andre
og være en del af flokken. I 33 procent af de
situationer drikker danskerne øl. Står den på
fest og gang i gaden, vælger vi øl i hele 41
procent af situationerne.
-Vores tal viser, at øl er den mest relevante
drikkevare, både når det handler om at være
sammen med vennerne, slappe af og feste, siger Thomas Hefting, som er head of commercial insights i Carlsberg Danmark.

TEKST JULIE BONDO GRAVESEN

”Vores tal viser, at øl er den mest
relevante drikkevare, både når det
handler om at være sammen med
vennerne, slappe af og fest”
Thomas Hefting, Head of commercial insights,
Carlsberg Danmark

At øl er sammenhængskraft, bekræfter Bjarke Bundgaard, specialkonsulent i Carlsberg og
forfatter til bogen ’Det gode øl’:
-Øl kan noget socialt, som kaffe eller te ikke
kan. At drikke en øl sammen er uformelt og
afslappet, men det er også en åbning for at
alt kan ske. At tingene kan udvikle sig. Mødes
man til en kaffe, er det ofte med bevidstheden
om, at mødet har en naturlig afslutning. Man
skal noget bagefter.
Måske er der en historisk forklaring på, at
danskere i den grad mødes omkring øl. I århundrede var øllet en del af dagligdagen - fra
man stod op, til man gik i seng. Øllet kom på
bordet, når man mødtes til dagens måltider og
samledes ved aftentid.
-Øllet ligger så dybt i vores kultur, at hvis
man ikke har mulighed for at drikke en øl sammen med de andre, der drikker øl, så føler man
sig lidt uden for. Studier viser ligefrem, at man
føler sig mindre udenfor med en alkoholfri øl i
hånden, end hvis man står med en sodavand.
Vi føler, vi er mere med i gruppen, når vi drikker
øl, ligegyldigt om det er en alkoholfri eller

stærk øl. Det er åbenbart bare ikke det samme
uden øl, siger Bjarke Bundgaard.
Kunderne vil inspireres
Men lige så glade danskerne er for at drikke øl,
lige så meget i tvivl kan de være om, hvilken øl
det skal være. Gæsterne har brug for rådgivning – fra medarbejdere, der ved noget om de
øl, som langes over disken eller serveres sammen med maden. 52 procent ved ikke, hvad
de skal vælge af drikkevarer og er åbne for
påvirkning, men kun 22 procent af forbrugerne
får forslag til drikkevarer, inden de bestiller. I 28
procent af de situationer, hvor danskere bare
mødes for at hænge ud med flokken, overvejer
vi at drikke øl.
-Lige der ligger der et stort uudnyttet potentiale. Samtidig stiller den øgede konkurrence
i restaurantionsbranchen krav om, at vi og
vores kunder tilbyder virkelig stærke koncepter,
siger head of commercial insights i Carlsberg
Danmark Thomas Hefting.
On Trade salgsdirektør Simon Fibiger fortæller, at Carlsberg Danmark arbejder målrettet

DANSKERNE
BRUGER PENGE

Danskerne bruger
stadigt flere penge på
oplevelser, fx besøg
på restauranter

20%

af danskerne spiser ude
minimum månedligt

68%

går på restaurant i forbindelse
med en social anledning

26%

af de forbrugere, der får
rådgivning om drikkevarer
inden bestilling af mad,
bruger 26 % mere…

Forbrugerne er åbne
for at bruge penge,
når de går ud

77%

har ikke lagt sig fast på
et prisniveau, når de går
ud og spiser
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LÆR DANSKERNE AT KENDE

”Vi fokuserer rigtig meget på
serveringen. En fadøl skal være
en unik oplevelse. Er glasset
nyt? Bliver øllen skænket,
så skumkronen er perfekt?”
Simon Fibiger, On Trade salgsdirektør,
Carlsberg Danmark

’DANSKERNE
DRIKKER ØL

Vi drikker øl

i 33%

af de situationer, hvor vi
hænger ud med venner og
familie (4 pct. alkoholfrit)

Kilde: GlobalData’s Denmark consumer survey 2017

/

Kilde: IPSOS Brand Health Tracker 2018

i 40%

af de situationer,
hvor vi bare slapper af
(5 pct. alkoholfrit)

Vi overvejer
at drikke øl

på at støtte salget derude, hvor øllet drikkes.
Den helt store trend lige nu er de mange
steder, hvor mad og drikke bliver kombineret
på nye måder.
-Vi ser flere og flere traditionelle pubber,
som får madtilbud, så det hele er samlet og
kunderne ikke behøver at vandre rundt og
drikke øllen det ene sted, spise maden det
næste og tage kaffen et tredje sted. Samtidig
popper en masse madmarkeder op – uformelle steder, som passer perfekt til danskernes
mentalitet. I begge tilfælde er det afgørende
for salget, hvordan brandsene fremtræder. Ser
det frisk og moderne ud? Virker det relevant
for kunderne?
Simon Fibiger oplyser, at næsten hele 1.000
Carlsberg-forhandlere i Danmark følger Carlsbergs guidelines i forhold til optimalt sortiment
og synlighed af de forskellige brands. På den
måde sikrer kunderne, at gæsterne bliver
inspireret. Det allerbedste er, at disse kunder
samtidig har løftet deres salg markant.
Alkoholfrit er OK i dag
En central del af en vellykket salgsindsats er
det, Simon Fibiger kalder den perfekte drikkeoplevelse. Det handler om at gøre oplevelsen
af drikkevaren så særlig, at gæsterne gerne
vil betale den pris en fadøl koster, og får en
rigtig god oplevelse ved at gå ud og nyde
Carlsbergs øl.

i 30%
af de situationer,
hvor vi fester

i 30%

af de tilfælde, hvor vi
bare slapper af

-Vi fokuserer meget på serveringen. Flasker
skal være premium-produkter, og en fadøl skal
være en unik oplevelse. Er glasset nyt? Bliver
øllen skænket, så skumkronen er perfekt?
For at optimere serveringen har Carlsberg
investeret i en fadølstruck, en slags mobilt træningslokale, som kører rundt i hele Danmark
og tilbyder Carlsberg Danmarks kunder undervisning i perfekt udskænkning. Målet er at nå
at få 2500 medarbejdere igennem forløbet i år,
og trucken er godt på vej.
Men et er serveringen. Noget helt andet er,
hvad alkohol betyder for øllens egenskaber
som socialt enzym. Kan det nogen sinde blive
det samme med alkoholfri øl, som det er med
de 4,6 pct.? I dag vælger vi alkoholfri øl i fire
procent af de situationer, hvor vi hænger ud
med vennerne – og når vi fester, falder valget
på alkoholfrit øl i tre procent af situationerne.
Men der er en helt klar positiv bevægelse
i gang på det alkoholfri marked, fortæller
Simon Fibiger. Carlsberg Danmark har testet
Carlsberg Nordic på fad 20 steder, og det er
tydeligt, at der sker noget med indstillingen til
alkoholfri øl i disse år.
-I dag drikker hver femte af os alkoholfri øl
jævnligt, og det er vores forventning, at denne
andel øges, efterhånden som der udvikles flere
smage og flere spændende varianter. Det skal
være et ligeværdigt valg, om man vil have øl
med eller uden alkohol, siger Simon Fibiger.

”Vi føler, vi er mere med i 
gruppen, når vi drikker øl, lige
gyldigt om det er en alkoholfri
eller stærk øl. Det er åbenbart
bare ikke det s amme uden øl”
Bjarke Bundgaard,
forfatter til bogen ’Det gode øl’

Kilder: Wilke Conjoint 2016, GlobalData’s Denmark consumer survey 2017, Kantar Shopper Studie 201,
Danmarks Statistik, Horestas Normtalsanalyse 2016/2017 og IPSOS Brand Health Tracker 2018.
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TEKST JULIE BONDO GRAVESEN

JOHN B JENSEN
75 år
STILLING:
Restauratør, Det Elektriske
Hjørne i København siden
26. maj 1982.
Har samarbejdet med
Carlsberg siden ca. 1985.

John fra Det Elektriske Hjørne

”

33 ÅR MED CARLSBERG:

DET ER EN HÅRD
OG FRISTENDE
BRANCHE

Hvad er det første, du gør, når du møder?
Så tjekker jeg min forretning igennem og
håber på, at mit personale er mødt til tiden.
Jeg går urimelig meget op i punktlighed.
Hvad er det sidste, du gør, før du går hjem?
Når jeg går hjem, er der ofte knus til det
meste af personalet. Jeg har et retrætejob
på kontoret nu, hvor jeg tager mig af det
administrative. Det er slut med en arbejdsuge på 70 timer.
Hvem på dit arbejde
har du god humor med?
Jeg har et meget positivt, dejligt og åbent
personale, som nemt kan få grineflip, og
dem matcher jeg rigtig godt med.
Hvad gjorde dig mest forvirret lige i
begyndelsen af samarbejdet med Carlsberg?
Jeg var ikke forvirret. Jeg havde trods alt
haft tre års samarbejde med Carlsberg i
Cafe Grønnegade tidligere. De havde en
skøn chauffør – en herlig fyr, som altid var i
godt humør.
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Hvad er det sidste,
du gør, før du går hjem?
Når jeg går hjem, er der
ofte knus til det meste
af personalet.
Hvornår har du sidst
taget hul på et nyt kapitel?
Banken mener, jeg er blevet for gammel til
at eksperimentere mere med at åbne nye
steder, så hvis der er flere nye kapitler, er det
i hvert fald ikke i restaurationsregi.
Hvornår begyndte du
at føle dig erfaren i dit job
Faktisk tror jeg, at jeg fik en vigtig del af
min erfaring med ølbranchen i forbindelse
med en stor strejke tilbage i 1980’erne.
Jeg måtte køre hele Jylland rundt med
to lastvogne og seks mand for at samle
285 kasser flaskeøl. Der erfarede jeg, hvor

ET
CARLSBERG,
TO
MENNESKER

vigtigt det er for kunderne at kunne få den
rigtige vare.
Hvad er den tåbeligste
begynderfejl, du har lavet?
Det var, da jeg tog en kompagnon ind, da
jeg startede Hjørnet. Vores veje måtte skilles
igen. Der er kun plads til én kaptajn.
Hvad er det første du tænker på,
når jeg siger ’ny i klassen’?
Efter 36 år på Hjørnet kan jeg ikke kalde
mig ny i klassen. Men jeg kan efter alle de
år se mig omkring og tænke på alle dem,
der var nye i klassen, men som har måtte
opgive igen af den ene eller anden grund.
Det er en hård og fristende branche, og vil
du overleve, skal du have en stærk modereret livsførelse. Det er alfa og omega.
Hvad er en perfekt arbejdsdag for dig?
Måske en omgang golf, hvis vejret
tillader det, let arbejde på kontoret og
samvær med min elskede kone og mine
elskede børn.

TEKST NINA VINTHER ANDERSEN

Hvad er det første, du gør, når du møder?
Inden jeg kører hjemmefra, tjekker jeg, om der
er sket noget, jeg skal forholde mig til meget
hurtigt. Jeg bor i Roskilde og deler min tid
cirka fifty-fifty mellem Fredericia og Valby, så
jeg kan bruge tiden i bilen på at få ringet til
nogen eller forberede mig mentalt på dagen.

Hvem på dit arbejde
har du god humor med?

OLE LARSEN
57 år
STILLING:
Ansvarlig
for Carlsberg
Danmarks
IT-systemer.
I CARLSBERG
SIDEN:
10. september
2018

Det forsøger jeg at have
med alle. Humor kan være
med til at tage gassen af
ballonen, men kun til en
vis grænse.
Hvad er det sidste, du gør, før du går hjem?
Jeg tjekker min kalender for at se, hvad der
skal ske næste dag. Så ved jeg, om der er
nogle actions, der skal sættes i søen. Når
man har med IT at gøre, så kan alting meget hurtigt vælte og se anderledes ud.
Hvem på dit arbejde har du
god humor med?
Det forsøger jeg at have med alle. Humor
kan være med til at tage gassen af ballonen,
men kun til en vis grænse. Er det alvorligt,
så skal det jo ikke være sjovt.
Hvad gjorde dig mest forvirret lige i
begyndelsen af samarbejdet med Carlsberg?
Alle de her Carlsberg-forkortelser - der er en
masse af dem. …FAB, for eksempel. Det står
for Flavoured Alcohol Bevarage, fx Somersby. Og så, da jeg lige var startet, tog jeg en
rundtur på bryggeriet for at få sammenhæng
mellem it-systemerne og tappe- og bryggeprocesserne. Dér var informationsoverload i
nogle dage, kan jeg godt sige. Heldigvis har
jeg haft en tur mere, så tingene begynder at
sætte sig fast.
Hvornår har du sidst
taget hul på et nyt kapitel?
Det har jeg faktisk også lige gjort privat. Jeg
er nemlig blevet morfar til verdens dejligste
lille pige.
Hvad er den tåbeligste begynderfejl,
du har lavet?
For mange år tilbage lavede jeg en fejl, der
kunne føles. Det var dengang, man sendte
magnetbånd med lønoplysninger til PBS.
Jeg fik ikke tjekket, om magnetbåndet var

”
DER VAR

1 MÅNED MED CARLBERG:

INFORMATIONSOVERLOAD I
NOGLE DAGE
kommet helt ud til PBS. Det var det ikke.
Der var en hel del mennesker, der ikke fik
løn til tiden. Der var så mange, der ringede,
at de lagde receptionen ned. Der fik jeg
ikke ros for opfølgning. Så det har jeg aldrig
glemt at gøre siden – altså at følge op.
Hvad er det første, du tænker på,
når jeg siger ’ny i klassen’?
Så står man der med vandkæmmet hår og
ved ikke, hvor kaffemaskinen og toiletterne

er og er lidt en tilskuer. Man skal jo lige
finde ind i jargonen.
Hvordan ser din perfekte arbejdsdag ud?
Det er en dag, hvor IT kører som det skal, og
hvor opgaverne kører som de skal, så folk
kan se, at der er en fremdrift i arbejdet. Og
sådan er det faktisk langt de fleste dage.
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KOM MED

På Valby Bakke ligger en af Danmarks mest unikke bygninger: Carlsberg
Akademi. I dag bliver det brugt til videnskabelige møder. Engang var det
Bryggerens private bolig. Ned til mindste mosaiksten vidner huset om
en stor mands visioner. Og så er det fuld af fascinerende detaljer.

Foto: Carlsberg Archives

ind i Bryggerens
drømmehus

Bronzefiguren foran
vinterhaven kan roteres
med det lille håndtag på
siden. På den måde kan
man beundre den fra
alle vinkler.

I
Fundamentet til det første
af Jacobsens væksthuse blev lagt
i juli 1852. IC Jacobsen kaldte det
skiftevis vinterhave, veranda og
blomsterhus. Væksthuset var inspireret
af The Crystal Palace – en bygning
i jern og glas, som blev opført
i forbindelse med Verdensudstillingen i London i 1851.

Pompeji er udsmykket
med relieffer, som fortæller hele
Odysseen. På det allersidste relief,
hvor Odysseus kommer hjem, er IC
Jacobsen selv sat ind. Han står bagerst
til højre i skikkelse af den ældre
bondemand Eumaeus, som er den
første der genkender Odysseus, da han
vender hjem. En hyldest til Bryggerens
fremsynethed og simple
baggrund.

Mosaikken i gulvet er en
kopi af Cave canem
mosaikken i Pompeji.
Cave canem betyder
Pas på hunden.

Foto: Julie Bondo Gravesen

Carlsbergfondet ønsker
Bryggerens bolig renoveret og
har fået skrællet de mange
forskellige lag vægmaling af.
Oprindelig blev væggen malet,
så den lignede lyserødt marmor.
Det var højeste mode på
Bryggerens tid.

1846 købte brygger IC
Jacobsen en grund på
Valby Bakke i København. Der opførte han
først sit bryggeri Carlsberg.
Bagefter fik han anlagt en
smuk have og bygget en
prægtig bolig med vidunderlige væksthuse.
IC Jacobsen ønskede et hus,
som udefra fremstod enkelt,
men som indvendigt afspejlede hans kærlighed til kunst
og videnskab. Og det fik han.
Bryggeren udførte simpelthen
selv de første skitser, som så
blev bearbejdet af arkitekten.
Resultatet blev et bygningsværk af stor skønhed. Som IC
sagde til sin 12-årige søn Carl:
’Jeg har bygget dette Hus,
Carl, ikke for at faa en prægtig
Bygning at bo i, men for at
gjøre noget smukt.’
Som IC Jacobsen ønskede
det, blev hans hus efter Carls
død brugt som æresbolig
for store videnskabsfolk. I
perioden 1914-95 blev huset
beboet af filosof og professor
Harald Høffding, fysiker Niels
Bohr, arkæolog Johannes
Brøndsted, astronom Bengt
Strömgren og sinolog (ekspert
i østasiatiske studier) Søren
Egerod. I dag er bryggerens
vision om at støtte videnskabsfolkene videreført i de 22
forskerboliger, som er opført
ved Carlsberg-haven og blev
indviet i 2016.
Siden 1997 har IC Jacobsens
hus haft navnet Carlsberg
Akademi. Det ejes af Carlsbergfondet og bruges til
møder om alle mulige emner
inden for naturvidenskab,
samfundsvidenskab og de
humanistiske fag. Helt i den
store mands ånd.

Brygger J. C.
Jacobsen fandt på at føre
overskydende damp fra
bryggeriet ind i væggene i
huset. På den måde blev han
pioner inden for genanvendelse
af energi. Han udgav en pjece
og forelæste om sine erfaringer
ved en kongres i
Bruxelles.
NOVEMBER/2018 17

Fuld KNALD på
Carlsberg Online
DEN NYE WEBSHOP HAR FÅET EN TOTAL MAKEOVER.
OG KUNDERNE STRØMMER TIL.

N

år Justin Anthony Joyce kører de
fynske landeveje tynde for at opsøge
potentielle kunder hos pizzeriaer, sandwichbarer og restauranter, er iPad‘en
med som tro følgesvend. Her ligger en adgang til
Carlsberg Online.
- Når jeg tager iPad ‘en frem og viser folk, hvad
de kan bruge Carlsberg Online til, så er det en ny
verden, der åbner sig for dem. De er måske vant
til at skrive deres ordrer ned på en seddel og sende til depotet eller vente på, at én fra call centret
ringer til dem for at tage imod deres ordre. Jeg
siger til dem: ”Med den her kan du sidde hjemme
i sofaen og lægge nye ordrer ind”. Den tanke har
de ikke tænkt før, fortæller han.
Carlsberg Online, som er kundernes digitale
webshop til at bestille varer, har fået en total
makeover. Webshoppen er flyttet fra ét system til
et andet, der er langt mere brugervenligt, så siden
1. april har kantiner, barer, restauranter, biografer
og alle andre kunder kunne handle nemmere og
mere bekvemt på den nye Carlsberg Online.
Fra gammel til ny
Hvor den ’gamle’ webshop blot kunne modtage
ordrer, har den nye webshop langt flere muligheder, flottere design og bedre brugeroplevelse.
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Mie Bilberg er Head of Online Sales. Hun forklarer den nye portal sådan her:
- Det svarer lidt til, at du rykker din fysiske butik
fra et støvet kælderlokale, hvor kunderne ikke har
haft en super god oplevelse, til et kæmpestort
shoppingcenter som Fields med store lyse rum,
inspiration og en god oplevelse. Når dét sker, så
kommer der flere mennesker, fordi oplevelsen er
bedre, siger hun.
Og der er mildest talt kommet flere mennesker
forbi. Onlinesalget er steget markant på det halve
år, hvor den nye portal har været i brug og for
første gang er der nu kunder, som udelukkende
handler hos Carlsberg Online, for nu er der en
service til kunderne, som gør deres hverdag markant nemmere.
Traditionelt set har kunderne afgivet deres
ordrer på to måder: Enten når konsulenten kom
forbi, og de talte med ham eller hende ansigt til
ansigt. Eller de har afgivet dem over telefonen til
en call center medarbejder.
Og selvom der i årevis har været en webshop til
kunderne, så blev den ikke rigtig brugt. De færreste vidste, at den var der og mange fik ikke en
ubetinget god oplevelse af at handle online der.
Sådan er det ikke længere. Det skal være super
nemt at handle hos Carlsberg.

TEKST NINA VINTHER ANDERSEN

MATHILDE BRAAD HANSEN
Biografmedarbejder,
Nordisk Film Biografer i Aarhus

”Vi handler online hver uge”

ALI ABBAS

”Det er så nemt”

Hvorfor er det godt?

Hvad køber du?

- Når vi går ind på webshoppen, får vi med det samme
et forslag til leveringsdato, så det behøver vi ikke tage
stilling til fra gang til gang. Og så bliver varerne leveret
som lovet. Så er der funktionen med ’favoritter’. Den
bruger vi rigtig meget. Vi har klikket vores favoritter af,
og så er det bare at klikke mængde og tryk ’læg i kurv’.
Så kommer der også pop-op vinduer med tilbud, og
det er fint. Eller hvis de ikke lige har en vare på lager,
så foreslår de et alternativ. Vi bruger også rigtig meget
ordrehistorikken. Alle leveringer kommer derind. Jeg
har ikke oplevet fejl ved dem endnu, og det er ikke så
tit, man oplever, at der ikke er fejl. Vi får det, vi bestiller, og vi får det til tiden.

- Jeg køber Kildevand, Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola
Zero, Carlsberg Sport og Sprite.

Hvad bestiller I?

- Jeg lægger alle mine ordrer online. Det er nemmere
og mere simpelt end at ringe og lægge ordrer over
telefonen. Når jeg handler online, så er jeg også sikker
på at få en bekræftelse på min bestilling. Det er jeg
glad for, for så ved jeg, at min ordre er lagt. Hvis jeg
bestiller over telefonen, så vil personen i den anden
ende sige tak for bestillingen, men det er ikke sikkert,
jeg får en bekræftelse. Online er det nemmere at se,
hvis der er noget, der er rigtigt eller forkert.

Hvor længe har du handlet online hos Carlsberg?
- Jeg har handlet online siden, jeg startede med at
arbejde her, og det var for halvandet år siden. Jeg har
lagt mærke til, at online portalen har ændret udseende. Det nye look virker mere effektivt. Det er pænere,
der er flere farver, og det er nemmere at finde rundt i.

Hvordan det?
- Før skulle jeg selv se, hvor lang tid der var til, jeg fik
varerne leveret. Nu viser det automatisk, hvor lang
tid der er tilbage. Og så har jeg mulighed for at klikke
mine favoritter af og gemme dem. Click, click, click
og færdig. Når jeg kommer tilbage ugen efter for at
bestille, så skal jeg bare klikke af, hvor mange liter, jeg
har brug for. Det er så nemt.

- Vi bestiller sirup til sodavandstårnene. Så køber vi
Ramlösa på flaske og øl i specielle fustager, Monster
energidrik og Fuze Tea

DET SIGER KUNDERNE

Manager hos Burger King,
shoppingcentret Fields i København

- Vi handler online hver uge, fordi det er så lige til. Du
kan hele tiden følge med i hvor langt, du er kommet.
Man behøver ikke hele tiden gå hen og klikke på
kurven som i mange andre webshops. Jeg har lige talt
med min kollega i biografen på Trøjborg, og han synes
også, at det er det nemmeste og mest overskuelige
website vi bruger til at bestille varer på – og vi bruger
mange.

WHAT’S BREWING… NOVEMBER/2018 19

Kunderne lægger deres ordrer, når det passer dem. Arbejder de om natten, behøver
de ikke vente på, at call centret åbner, men
kan bestille varer mens, de er på vagt. Står
fadølshanerne ikke stille på en varm sommerdag, så kan de vente med at bestille til
travlheden har lagt sig i stedet for at skulle
forlade kunderne, når medarbejderen fra
call centret ringede.
Det ved Justin Anthony Joyce alt om. Før
han blev new bizz manager, sad han i call
centret og tog imod ordrene fra kunderne.
Og han har selv arbejdet bag baren og
været den, der ringede ind for at bestille øl
og sodavand.
- Jeg vidste godt, at den gamle webshop var der, men det var ikke noget, jeg
brugte. For hver tirsdag klokken 8 blev
jeg ringet op, og så havde jeg mine ordrer
klar. Men da jeg begyndte at arbejde i
call centret opdagede jeg, at langt fra alle
kunder er så strukturerede. Tit og ofte
måtte jeg jo derfor ringe og forstyrre folk
på tidspunkter, hvor de overhovedet ikke
havde hverken tid eller lyst til at lægge
en ordre. Så er det her er jo meget, meget
smartere. Jeg ville gerne selv have haft
det her system i sin tid, da jeg arbejdede
på caféen, siger han.
Justin Anthony Joyce bruger Carlsberg
Online som et af argumenterne til at få nye
kunder i butikken. Med Carlsberg Online kan
kunderne spare tid og blive fri for selv at
slæbe kasser med øl og vand gennem byen.
- Lad os sige, at jeg står hos et pizzeria.
De køber måske deres Coca-Cola hos en
tredjepart. Når jeg så viser dem, at de kan
få Coca-Cola leveret til døren til stort set
den samme pris og få rådgivning, både i call
centret og online, så kan de godt se, at de
får en langt bedre service på den her måde,
end ellers, siger han.
Et videnscenter
Kunderne på Carlsberg Online kan i dag se
de varer, de tidligere har bestilt, så det er
nemt at genbestille. De kan se, hvilke varer
der generelt sælger godt og få anbefalinger baseret på, hvad andre og lignende
kunder sælger.
- Det er jo en service, der giver rigtig god
mening. Hvis pizzeriaet får at vide, at alle
de andre pizzeriaer har et godt salg på en
bestemt sodavand, som vedkommende ikke
har – ja, så er det jo oplagt at få den, siger
Justin Anthony Joyce.
Det nye Carlsberg
Online skal også
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KOM GODT I GANG MED ONLINE
SÅDAN GØR DU

1

Gå til carlsbergonline.dk
Du kan besøge Carlsberg Online enten
fra din computer, tablet eller mobil.

2
Log ind med e-mail og password
Log ind med din e-mail og password.
Har du ikke et login, skal du klikke
på Aktiver din konto.

3
Begynd at handle
Du kan nu begynde at handle.
Prøv evt. at bygge din egen favoritliste
– så har du et hurtigt overblik næste
gang, at du skal bestille varer.

Gå ind på www.carlsbergonline.dk og se mere

TEKST NINA VINTHER ANDERSEN

være et videnscenter med råd og vejledning
til kunderne, hvor de kan finde inspiration til
at optimere deres forretning. Den viden, som
hidtil har været forbeholdt konsulenternes
hoveder, skal ind i portalen, så kunderne
kan få adgang til viden, når de har behov
for den. Ønsker de at blive bedre til at rense
deres anlæg, så skal de kunne finde den information på portalen. Vil de være opdateret
på den nyeste Draught Master teknologi, så
skal de have mulighed for det.

WEBSHOPPEN
www.carlsbergonline.dk
har eksisteret siden 2008.
Oprindelig hed den
Elefant Porten. Hver
tredje kunde handler på
www.carlsbergonline.dk
Især kunder fra natklubber, biografer, restauranter
og events foretrækker at
handle online.
Tjek sitet ud på
www.carlsbergonline.dk

Yngre handler online
De kunder, der endnu ikke har set fidusen
i at handle online, vil løbende få mulighed
for at få hjælp til at lære, hvordan de (plan)
lægger deres ordrer dér. Og selvom den nye
Carlsberg Online kun har været i luften i
godt et halvt år, tegner der sig allerede nu et
klart mønster. Jo yngre, jo mere online.
- Dem, som lægger flest ordrer online, har
mange unge under 35 ansat. For dem er
det fuldstændig naturligt at handle online
og næsten angstprovokerende at tale i
telefon. Hvorimod mange, der arbejder på
bodegaerne, de foretrækker at ringe ind,
som de altid har gjort. Og det er helt fint
med os. Vi ønsker at skabe den platform,
som er den mest komfortable for kunden.

Nogle foretrækker at navigere online. Andre
griber telefonen. Og endelig er der nogen,
der foretrækker at handle face to face, siger
Mie Bilberg.
Nye jobs i vente
Ny teknologi kræver nye færdigheder. Nye
kundskaber. Nye talenter. Ny teknologi erstatter godt gammeldags arbejde, lyder det
ofte. Det har imidlertid ikke været tilfældet
med den nye online portal. For det stigende
onlinesalg betyder ikke, at der er brug for
færre hænder. Det betyder blot, at hænderne skal udføre andre opgaver.
- Jeg har omskolet to medarbejdere, der
sad i telesalg, til nye kompetencer. Den ene
arbejder i dag med at analysere data fra
onlinesalget og sikrer, at den kommunikation, vi har til kunderne, er relevant. Den
anden har fået en specialiseret opgave, hvor
hun sørger for, at vores kunder får mails
med relevant information og skræddersyede
tilbud, og hun skriver vores webstekster. I
telefonsalg har man kontakt med kunderne
via telefonlister. I onlinesalg er det via
e-maillister og webshoppen. Så det handler
i høj grad om omskoling, siger Mie Bilberg.

Justin Anthony Joyce
Stilling: New Business Manager
Alder: 28 år

WHAT’S BREWING… NOVEMBER/2018 21

TEKST SABINE MENSEL

Julen ruller:

Oplev julelastbilen
fra Coca-Cola igen i år
SIDSTE ÅR BESØGTE FLERE END 100.000 DANSKERE COCA-COLAS
JULELASTBIL, DA DEN BEVÆGEDE SIG IGENNEM LANDET. I ÅR GENTAGES
SUCCESSEN, OG OVERSKUDDET GÅR DIREKTE TIL MØDREHJÆLPEN.

R

ensdyr, bjældeklang, brunkager og
oplyste julelastbiler fra Coca-Cola, der
kører gennem snelandskabet i den legendariske tv-reklame. Dét er for mange
danskere indbegrebet af julen. Og ligesom sidste
år får danskerne mulighed for at opleve den ikoniske julelastbil i det danske vinterlandskab, når
julelastbilen gør holdt 31 steder i Danmark for at
sprede glæde og dele forfriskninger ud.
- Det var The Coca-Cola Company, der tilbage
i 1931 skabte julemanden, som vi kender ham i
dag, så Coca-Cola er tæt forbundet med julen. For
mange danskere er det først rigtig jul, når de i tv
eller biografen har set den legendariske reklame
med Coca-Cola julelastbilerne. Derfor er vi glade
for, at vi også denne jul kan sende julelastbilen ud
med juleglæde, skønne minder og friske forsyninger over hele landet, fortæller Peter Hædersdal,
senior brand manager hos Coca-Cola Danmark.
Det er reklamebureauet thinkhouse, der
hjælper Coca-Cola med at afvikle turen rundt i
landet, og projektleder Alexander Ihle var med,
da turen gik for sig sidste år. Han fortæller:
- Det var en hel vild oplevelse at være med til
at sprede så meget glæde, hvorend vi kom frem.
Nogle stod i kø 1-2 timer for at opleve trucken
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og få en Coca-Cola. Julen er virkelig noget, der
binder danskerne sammen, og Coca-Cola er en
del af den oplevelse.
Doner til Mødrehjælpen
og få en minijulelastbil med hjem
Som noget nyt i år kan man få en miniatureudgave af julelastbilen med hjem, hvis man til
gengæld donerer et frivilligt beløb til Mødrehjælpens velgørende arbejde denne jul.
- Vi oplevede sidste år, at mange udtrykte
ønske om at købe merchandise ved julelastbilen.
Det vil vi gerne imødekomme, men samtidig vil
vi gerne gøre noget godt for de familier, som har
det ekstra hårdt i julen. Derfor introducerer vi i
år en miniatureudgave af julelastbilen, som man
kan få med hjem mod en frivillig donation til
Mødrehjælpens julehjælp. På den måde forventer
vi at kunne indsamle 250.000 kroner, der ubeskåret går til at hjælpe enlige forældre, så de får
mulighed for at holde jul med deres børn, siger
Peter Hædersdal.
Julelastbilens tur begynder den 16. november,
hvor den besøger Frederiksberg som det første
stop på ruten.

SCAN QR-KODEN
for at se, hvor Coca-Colas
julelastbil stopper

TEKST ANNA NEERUP JØRGENSEN OG JULIE BONDO GRAVESEN

KLAR – PARAT – JUL
AHHH… DEN SØDE JULETID. FÆLLES FOR NÆSTEN ALLE DANSKERE OG
ALLIGEVEL SÅ FORSKELLIG FRA STED TIL STED. VI HAR SPURGT TRE PERSONER,
HVORDAN DE FORBEREDER SIG PÅ HØJTIDEN.

Pernille Mandøe

Per Frederiksen

Jeanett Christensen

Jeg er faktisk ikke selv den store julenisse.
Men jeg elsker hyggen og at spise andres
julesmåkager. Jeg har fødselsdag et par
dage før juleaften, så da jeg var yngre,
var jeg altid irriteret over, at min fest gik
tabt i glögg, æbleskiver, papirsklip og
generel juletravlhed. I dag synes jeg dog,
det er meget hyggeligt, for familien er
altid lidt mere samlet på den tid af året.
For mig bliver det jo i sandhed gavernes
fest, derfor er det måske også lidt ironisk,
at jeg selv er så dårlig til at få planlagt
mine julegaveindkøb. Jeg stormer altid
rundt i butikkerne lige før lukketid. Det er
blevet lidt bedre de sidste par år, hvor jeg
er blevet faster. Jeg elsker at købe gaver
til ungerne, også opdager man for alvor
glæden ved at give i stedet for at få.

Vi starter vores julepynt op i uge 43. Når
halloween er stoppet, bliver det jul i stedet
for. Skiltene får juletoppe på, og der bliver
pyntet op med lyskæder. I uge 45 er vi faktisk ved at være klar med det meste. Det er
mig, som koordinerer slagets gang. Jeg har
kørt som konsulent tidligere og lavet rigtig
mange udstillinger. Jeg tænker i billeder og
får det til at hænge sammen i en helhed.
Kunden skal have en på opleveren, det er
sådan, vi skiller os ud.
Vi bruger LED-skærme som prisskilte, og
lige nu arbejder vi på, at når det bliver jul,
så ser det ud, som om der er gran i kanten
af skærmen. Hvis du planlægger ordentligt,
kan du gøre dig mere interessant end de
andre. Det er den der stopeffekt, du skal gå
efter, og det er også nødvendigt i en landbutik som vores, hvor folk kommer tit.

For mig begynder julen allerede i slutningen
af maj. Jeg sidder blandt andet med Carlsberg Danmarks indsalgsfolder, som udkommer fire gange om året med kampagner og
insights til alle vores kunder i det, vi kalder
Off Trade – detailforretninger, conveniencebutikker og lignende. I slutningen af maj
begynder jeg at indsamle grafik, historier
og tal til vores jul- og nytårsfolder, så den i
september kan ligge klar til vores konsulenter, som tager den med ud til kunderne.
Her i starten af november taler folk altid
om, at de synes, det er tidligt, der kommer
julepynt op i butikkerne – det er lidt sjovt
for mig, fordi for mit vedkommende er julen
faktisk allerede slut - professionelt i hvert
fald. I stedet sidder jeg og arbejder med
påsken 2019 nu her i slutningen af året.

28 år, marketingmedarbejder,
Rybners Gymnasium

Kilde: Danmarks Statistik

18,5%

I 2016 udgjorde julehandlen i december
måned 18,5 % af årsomsætningen i detailhandel med drikkevarer. En almindelig
måned udgør godt 8 %.

53 år, Souschef, Meny Thorsø

Vidste du at...
mad og jul har hængt sammen i tusinde
år? De gamle nordboer fejrede, at dagene
begyndte at blive længere med mad. Deres
forestilling om paradis var et langt bord i
Valhalla, hvor mad og mjød aldrig slap op.

32 år, Channel Development,
Carlsberg Danmark

Den store

JULEGUIDE
Ja
Festen

Er du i bil?

START HER!

Nix

Hvad er vigtigst
for dig i julen?

Måltidet

Spiser i traditionel dansk
julemad eller er i mere til
det lette franske julemåltid?

Julemiddagen

Det skal
være fransk
1664
bourg
Kronen nske hit
- det fra

24 NOVEMBER/2018 WHAT’S BREWING…

Er det jule
middagen eller
julefrokosten
der er vigtigst?

Det skal være
traditionelt

AF AMALIE ABSALONSEN FRIS

DU HAR PUDSET SKOENE OG ER HOPPET I DIT STIVESTE PUDS.
FORUDE VENTER FEJRINGEN AF JULEN. MEN HVAD SKAL DU EGENTLIG
HAVE AT DRIKKE TIL ALLE GODTERNE? VI GUIDER DIG.
Carlsberg Nordic Ale
- den alkoholfri

Tuborg Julebryg
- hele Danmarks juleø
l

Hvornår
slutter festen?

Der er også
en dag i
morgen!

Aldrig
Ikke så fed
Julefrokosten

Hvor fed er
julefrokosten
(altså maden…)

OK fed
Carlsberg 47
- Den stærke ju
bi

Er du til
flæskesteg
eller sveskefyldt and?

læumsøl

Flæskesteg

And

en Noël
Grimberg nes kloster
ke
n
u
- fra m

Jacobsen Golden Naked Christmas Ale
- Det er altså kun øllets havre, der er nøgen
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SMAG!
CARLSBERG HAR EN AMBITION OM
KONSTANT UDVIKLING. KONSTANT JAGT
PÅ BEDRE ØL. BEDRE SMAG.

V

and, malt, humle og gær. De fire
ingredienser giver tilsammen øl. Og
så dog. Der er nemlig – nærmest
– ingen grænser for kombinationsmulighederne. Eller hvad man yderligere kan
tilsætte sin opskrift for at give smagen det
ekstra. Tvistet. Friskheden. Aromaen.
- Den rigtige afmåling af hver ingrediens i
brygget er det, der skaber en god øl. Vores mål
er at tilbyde vores forbrugere et exceptionelt
bryg hver gang, fortæller Frederic Viking, der
er brand manager på Husbryggeriet Jacobsen,
som har til huse på toppen af Valby Bakke,
hvor det oprindelige Carlsbergbryggeri blev
bygget i 1847.
Og bryggeriet er bestemt ingen grønskoling udi brygkunstens mange genre. Hvert år
eksperimenteres der - i tæt samarbejde med
Carlsbergs eget forskningscenter - med langt
over 50 forskellige mikrobryg i den konstante
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jagt på god smag. Eller ’den størst mulige
fuldkommenhed’, som det hedder sig efter ord
fra J. C. Jacobsen i egen person.
- Når vi eksperimenterer med nye projekter,
så sker det med sjæl, historie og videnskabelig
indsigt. Vi er så privilegerede, at vi har adgang
til en af verdens største gærsamlinger på Carlsbergs forskningscenter, fortæller Frederic Viking.
- Men det forpligter også. Vi vil gerne være
fyrtårnet inden for specialølskategorien, både
ved at guide kunder og forbrugere igennem
kompleksiteten af specialøl, men også ved at
kaste lys over bredden af øltyper, der findes,
og dybden. En IPA er ikke nødvendigvis bare
en IPA for eksempel.
18 måneder fra start til slut
Innovation er ikke noget, man arbejder med
af og til på Jacobsen. Det er en konstant
proces for Frederic Viking og hans kollega-

er, og det er der en god grund til. Fra idé til
salgsklart produkt, går der nemlig cirka 18
måneder.
- Fra vi har låst os fast på en opskrift, til den
kan udkomme på flaske, går der 24 uger. Men
indtil da sidder vi faktisk op til et år inden og
udvikler på smagen. Så de planer vi lige nu
arbejder med for 2019, startede allerede for et
år siden, fortæller Frederic Viking.
Og opskriften er altafgørende for det videre
arbejde. Det meste øl, der kommer ud af
Husbryggeriet Jacobsen har nemlig sin egen
historie og sin egen unikke markedsføring.
- Det er vigtigt for os, at vi ikke bare laver øl
for at lave øl. Vi vil gerne tage folk med ind i
en fortælling ved at finde det helt rigtige navn
og den helt rigtige måde at fortælle øllets
historie. Det bruger vi faktisk ret lang tid på,
fortæller Frederic Viking.
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Det er vigtigt for os,
at vi ikke bare laver
øl for at lave øl

171 år

Jagten på det gode øl har stået på i 171
år på Valby Bakke, hvor J. C. Jacobsen
i 1847 stiftede Carlsbergs bryggeri.

1883

I år 1883 lykkedes det at rendyrke
gæret på Carlsbergs forsknings
center. I dag bruges gæren i hele
verden og ligger til grund for de
fleste pilsnerbryg.

9 øl

Der er kun 9 øl i Jacobsens faste
sortiment. Alle andre varianter er
enten sæsonbryg eller limited editions.

OM HUSBRYGGERIET
JACOBSEN
Husbryggeriet Jacobsen
åbnede dørene i 2005 og
er opkaldt efter Carlsbergs
grundlægger J. C. Jacobsen,
som var meget optaget af
videnskab og høj kvalitet. I
dag lyder sloganet ’Brygget
på lidenskab’.
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Malt, som er en grund
ingrediens i al ølbrygning,
er korn af sorterne byg,
hvede, rug eller havre,
der har spiret og efter
følgende er tørret.

Alt er muligt i begyndelsen
Tre til fire gange om året mødes Frederic Viking og hans kollegaer, som både tæller brygmestre, forskere og innovationsspecialister til
det, de kalder for en bryggeworkshop. Her er
alle muligheder åbne, og alle ideer velkomne.
- Vi begynder altid med at se på, hvordan
landskabet ser ud. Hvad er det, der trender
lige nu? Og er der noget, der mangler i vores
portefølje? Det kan være alt fra en bestemt
øltype til en særlig smagsvariant, der er oppe
i tiden. Og så henter vi ofte input udefra. De
fleste af os sidder til daglig på vores kontorstole, hvor vi har vores tal og insightsanalyser, men
vi kan godt mangle fornemmelsen ude fra den
virkelig verden. Den får vi igennem samarbejder
med blandt andet Nordic Food Lab, Hotel- og
Restaurantskolen og vores kunder, der møder
forbrugerne til dagligt
Først når der er
truffet beslutning
om en eller flere

Vand er en særdeles vigtig
ingrediens. Variationer i
vandets indhold af mineralske
salte kan have stor indflydelse
på brygprocessen og dermed
også det færdige øl.

retning(er), går det egentlig bryggearbejde i
gang. Målet er at få produceret en række prøvebryg, som kan testes. Nogle i fuld offentlighed,
andre i al hemmelig.
- Vi kalder ofte vores prøvebryg for limited
editions. Dem laver vi over 50 forskellige af
hvert år. Mange har vi med på festivaller som
Copenhagen Cooking & Food Festival, Ølfestival, kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem
eller Beer Barn på Roskilde Festival for at få
respons fra forbrugere, mens vi med andre
kun producerer en enkelt flaske eller to, som vi
sender til eksempelvis udvalgte kunder for at
få deres feedback.
Og betingelserne er benhårde. Kun de
smagsvarianter, der klarer sig allerbedst, får
lov til at gå videre i processen.
Bryggerens Hane – den ultimative testplatform
Mellem 250 og 300 af Carlsbergs kunder er
med i programmet Bryggerens Hane, som er
en roterende fadølshane, der 3 gange om

året kommer med en ny smagsvariant, som er
afstemt med den specifikke sæson. Formålet er at give forbrugerne mulighed for at
eksperimentere, samtidig med, at Jacobsen får
mulighed for at teste sine bryg på større skala.
- Vores arbejde med limited editions giver os
en fornemmelse af, hvilke smage, der virker.
Her fra går vi videre til Bryggerens Hane, som
på mange måder er den ultimative testplatform. Vi sender hvert år tre forskellige bryg ud
på Bryggerens Hane og får feedback fra vores
salgsled og direkte fra forbrugerne, som kan
rate og kommentere øllet via app’en Untappd.
Og igen som før – kun de bedste bryg får lov
til at leve videre.
- Alt efter, hvor godt de forskellige smage
bliver taget i mod på Bryggerens Hane, kan vi
se, om de er værd at satse på som fast variant
på fad og på flaske i detailhandlen. Når vi først
når dertil, at vi tapper en smagsvariant på
flasker, er det fordi vi er overbeviste om, at det
her et winning brew, slutter Frederic Viking.

Historien om
Summertime
Saison
28
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De planer, vi lige nu
arbejder med for 2019,
startede allerede for
et år siden

FREDERIC VIKING:
- Da vi ved en bryggeworkshop kiggede på, hvad der rørte
sig i markedet, fandt vi frem til, at vi skulle brygge en saison.
Vi kunne se, at den belgiske øltype oplevede en genoplivning
inden for specialølssegementet, og målet blev derfor at få en
top notch saison med på Bryggerens Hane. I forbindelse med
Copenhagen Cooking & Food Festival lavede vi en limited
edition, som vi kaldte for BRØØL, som var god, men lidt for
sød og ikke tør nok i forhold til vores ønsker. Til Bryggerens
Hane i 2019 vil vi stedet gerne have en rigtig sommerbasker.
En tørstslukker med en blomstret profil. Vi har derfor samarbejdet med Carlsberg Research Laboratory, som har lavet
syv små prøvebryg til os med blandt andet hyldeblomst, lime,
lavendel, valmuer og citronmelisse. Og sådan er det typisk. Vi

har en idé om, hvad det er for en variant, vi gerne vil udvikle,
og vi har en ide om, hvad det er for en smagsprofil, vi gerne
vil ramme, og så begynder vi at eksperimentere med nogle
ultra små bryg – kun et par flasker af hver.
I det her tilfælde med Summertime Saison, har vi fundet
brygget med valmue ret interessant, så det er primært den,
vi arbejder videre med lige nu. Men også limesmagen kan
noget. Så indtil videre er de begge shortlistet, mens de øvrige
fem smagsvarianter er skåret fra. Det er den kreative proces,
og nu begynder det praktiske og tekniske arbejde så med at
kigge på, om vi må brygge med de her ingredienser, og om
vi kan skaffe leverandører osv. Der går nok en måneds tid
endnu, før vi kan låse opskriften helt fast.
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Ny på lageret:

Morten nedbryder tabuer
I JUNI HAVDE MORTEN ADLER, 38, FØRSTE DAG PÅ
CARLSBERGS LAGER I FREDERICIA. HAN ER TEKNISK
OPERATØR, STYRER PAKKEROBOTTERNE OG SÅ MANGLER
HAN TRE FINGRE PÅ SIN VENSTRE HÅND.

”H

vad pokker skete der
egentlig?” Ordene kommer
fra Johnny Bundesen. Han
er Morten Adlers nærmeste
leder og spørgsmålet – det har Morten
hørt rigtig mange gange før. Mortens venstre hånd mangler nemlig tre fingre.
- Jeg er glad for Johnny spørger. Det
er værre, hvis folk ikke spørger og bare
stirrer. Så bliver der hurtigt digtet en eller
anden historie, som ikke passer. Det har
jeg heldigvis ikke oplevet her, fortæller
Morten Adler.
Han havde første dag som teknisk
operatør på Carlsberg Danmarks lager i
Fredericia den 15. juni i år. Det betyder, at
han hver dag håndterer værktøjer og store
maskiner. Et fysisk job, der kræver, at han
arbejder med hænderne. Men ud over
at kunne jonglere med robotter, så kan
Morten også noget andet:
- Morten er uden tvivl med til at nedbryde tabuer. Han vil gerne fortælle og svare
på spørgsmål. Derfor har vi også opfordret
til, at kollegaer spørger Morten, hvis de
er nysgerrige. Det er jo vigtigt, at vi kan
tale åbent om stort og småt, og der er
Morten blevet lidt en forgangsmand ved
at fortælle åbent om et emne, som nogen
nok synes kan være svært at spørge ind til,
fortæller Johnny Bundesen.
- Og jeg skulle hilse og sige, at Mortens
fingre derudover overhovedet ikke har været et tema, siden han startede i sit job. Der
er ingenting, den mand ikke kan. De fleste
bruger jo lige et stykke tid på at falde på
plads og lære rutinerne, men Morten har
bare løbet derudad siden dag ét.

30 NOVEMBER/2018 WHAT’S BREWING…

”Jeg kom frem til,
at jo hurtigere, jeg
accepterede det, jo
hurtigere kunne jeg
komme videre”
Morten Adler, Teknisk operatør
”Vi skulle bare en tur til bageren”
Morten Adler var blot 15 år gammel, da
ulykken ramte. Det var den 21. december
1995 og Morten og hans kammerat skulle
en tur ned i Brugsen efter morgenbrød.
Men inden håndværkere, snegle og birkes
skulle de lige afprøve det fyrværkeri, de
havde indkøbt til den forestående nytårsaften. Så de svingede ind på parkeringspladsen ved Egeskov Forsamlingshus,
fandt krudt og lighter frem og BANG!
Fyrværkeriet eksploderede i hånden på
Morten.
Forbrænding, smerter, ambulance og jul
på et hospital. Det fulgte i dagene efter.
Da røgskyen havde lagt sig, stod Morten
Adler tilbage - tre fingre og to trommehinder fattigere. I bytte havde han i stedet
fået ar i massevis og en kronisk tinnitus.
- Det var selvfølgelig en svær periode at
komme igennem. I begyndelsen gik jeg og
gemte skaderne, fordi jeg ikke brød mig om
blikkene og spørgsmålene. Men jeg kom
frem til, at jo hurtigere, jeg accepterede det,
jo hurtigere kunne jeg komme videre.
Og videre kom han. Et par måneder
efter ulykken var Morten tilbage på banen

som elitehåndboldspiller i Fredericia. I
årene der fulgte begyndte arbejdslivet og
senere også familielivet.
- I dag spekulerer jeg sjældent over det.
Det eneste billede jeg har af mig selv, med
alle ti fingre, er fra min konfirmation, ellers
kan jeg faktisk ikke rigtig huske, hvordan
det var. Når det nu skulle ske, er jeg glad
for, at det var venstre hånd, og at jeg var
så ung, som jeg var, fortæller Morten,
der også har øvet sig på at være åben
igennem de mange foredrag om fyrværkeri, han har holdt for folkeskoleklasser
igennem årene.
Intet ekstra at bevise
Tilbage på lageret spørger Johnny Bundesen nysgerrigt Morten, om han synes, han
havde noget at bevise, da han startede i
sit nye job.
- For du har jo et tempo uden lige!
Men det afviser Morten.
- Altså jeg er blevet taget rigtig godt i
mod, så for mig har det ikke handlet om
at skulle bevise noget særligt, andet end
at jeg er god til mit job. Som alle nye vel
gerne vil vise.
Og på den måde føler Morten sig ikke
som noget særligt i nogen sammenhænge
af livet. Han har også modtaget flere tilbud
om kirurgisk rekonstruktion af de ødelagte
fingre, men også det har han afvist.
- Jeg har et helt normalt liv med børn
og et job, jeg er glad for. Hvorfor skulle
jeg sætte det på spil for noget, jeg aldrig
selv bemærker? Det kan jeg ikke se nogen
grund til, slutter Morten Adler.

”Det er jo vigtigt, at vi kan
tale åbent om stort og småt
og der er Morten blevet lidt
en forgangsmand”
Johnny Bundesen, Teamleder
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KONKURRENCE

DU KAN KØBE DRIKKEVARER
PÅ CARLSBERG ONLINE,

MEN HVAD KAN DU MERE?

DELTAG
OG VIND

Finde råd og vejledning til at optimere din forretning

B

Købe børnetøj i alle størrelser

C

Bestille rejser til eksotiske destinationer

Konkurrencebetingelser:
Konkurrencen afvikles af Carlsberg Danmark A/S Vesterfælledvej
6 1750 København V. Du skal være minimum 18 år gammel for
at deltage i konkurrencen. Vinderne findes ved lodtrækning.
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Ved
deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til registrering
af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. Læs mere om
vores privatlivspolitik på www.carlsberg.dk/privatlivspolitik.

A

Send dit svar til kommunikation@carlsberg.dk inden den 1. februar 2019 kl. 12:00 for at deltage i konkurrencen. Der trækkes lod om fem
gaveæsker med Jacobsen Golden Naked Christmas Ale, Jacobsen Brown Ale og Jacobsen Vinterbryg 2018 - A Nutty Ale.

