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”Eurofins Steins Laboratorium 
– lokal og global”

2007
Eurofins Steins Laboratorium A/S er Danmarks ældste 

private laboratorium. Det er samtidig en topmoderne 

og international virksomhed med afsæt i de værdier, 

der blev skabt ved laboratoriets grundlæggelse i 1857. 

Laboratoriet er i dag en del af laboratoriegruppen Euro-

fins Scientific, der med mere end 5.000 ansatte og 100 

afdelinger verden over er blandt de absolut førende på 

området.

Eurofins Steins Laboratorium er særdeles godt rustet til 

at levere de ydelser, som fremtidens moderne produk-

tionsvirksomheder, detailvirksomheder, organisationer 

og offentlige myndigheder vil efterspørge. Laboratoriet 

har en kernekompetence inden for laboratorieanalyser, 

rådgivning, auditering og certificering, når det gælder 

fødevarer, mejeriprodukter og landbrug.

Vi kan sikre vores kunder en professionel service base-

ret på de mest moderne metoder, tilgang til lokale og 

internationale fagspecialister samt optimale teknolo-

gier og analysefaciliteter.

150 års jubilæet er en mærkedag, der bekræfter, at det 

behov, man i 1857 så for uvildige laboratorieydelser 

på det lokale marked, fortsat eksisterer på det globale 

marked. Vi glæder os derfor over, at Eurofins Steins 

også fremover vil være den foretrukne partner, når det 

gælder laboratorieservice.

Sv. Aage Linde
adm. direktør
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1857

Vi have hermed den Ære

Da man i 1907 så tilbage på laboratoriets første 50 år, 

var det med en konstatering af, at der på daværende 

tidspunkt stort set ikke var et område, hvor der ikke 

blev draget nytte af den kemiske og mikroskopiske 

undersøgelse.

”Autoriteteterne, som vil sikre Borgerne godt Drik-

kevand og uforfalskede Levnedsmidler, Fabrikanten 

og Handelsmanden, som vil hævde deres Konkurren-

cedygtighed ved at fremlægge Attest for den af dem 

fabrikerede eller forhandlede Vares Beskaffenhed, 

Forbrugeren, for hvem det er af Betydning at skaffe 

sig Vished for, at en modtagen Vare ikke er af ringere 

Beskaffenhed, end det er garanteret ham, Dommeren, 

hvis Opgave det er at opklare en Forbrydelse eller kon-

statere, om en afgiven Forklaring er rigtig, alle forstaar 

de, at de har Brug for den Hjælp, den kemiske og mi-

kroskopiske Undersøgelse kan byde dem.”

Ved laboratoriets start i 1857 var forholdet et andet. 

Dengang var det kun i ringe grad gået op for industri, 

handel og landbrug, hvilken værdifuld støtte hver en-

kelt af dem kunne have af den kemiske videnskab, når 

den blev taget i anvendelse over for praktiske opgaver... 

”og Trangen til kemiske Analyser var derfor kun ringe.”

Stifterne af det første undersøgelseslaboratorium 

herhjemme, turde ikke basere deres virksomhed på 

kemiske analyser alene og gav derfor virksomheden en 

bredere basis.
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Også Dagbladet for København henleder i en artikel den 18. juni 1857 opmærksomheden på labora-

toriets oprettelse og skriver blandt andet: 

”Det behøver ingen nærmere Udvikling, hvor stor Nytte en saadan Anstalt vil kunne berede Læger, Jordbru-
gere, Handlende og hele det store Publikum af Konsumenter”.
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Cand. Pharm. S. Groth 
og

Cand. Polyt. A.N. Ørsted

Stifterne af laboratoriet var yngre kemikere - cand. 

pharm. S. Groth og cand. polyt. A.N. Ørsted (søn af den 

verdenskendte fysiker H.C. Ørsted). A.N. Ørsted havde i 

nogle år forinden bestyret et laboratorium i London.

I det første år var det småt med prøver til kemiske ana-

lyser - ca. 150 prøver om året. Trods det forholdsvis lave 

antal prøver var der en meget stor spredning på prø-

vetyper. Man tog i bund og grund alt, hvad kunderne 

kunne finde på at sende til analyse.

Ud over kemiske analyser støttede laboratoriet sig også 

til botanisk-mikroskopiske undersøgelser, som labora-

toriet dog ikke selv var i stand til at tilbyde fra starten. 

Disse undersøgelser købte man i underleverance hos 

den daværende direktør for Botanisk Have, Joh. Lange 

(udgiveren af Flora Danica).

Det var ikke alene analyser, man udførte de første år. 

Man tilbød også at løse opgaver med recepter på sen-

nep, gæring af brød, fremstilling af brint og middel 

mod træsvamp.
S. Groth A.N. Ørsted

1857
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1865

Cand. Pharm. V. Stein

I 1860 flyttede laboratoriet til Studiestræde nr. 12 i Kø-

benhavn, og samme år blev den 24-årige cand. pharm. 

V. Stein ansat som assistent på laboratoriet. 

Samme år fratrådte Groth laboratoriet, og Ørsted fort-

satte som eneejer frem til 1863, hvor Stein blev optaget 

som medejer. 

I 1865 fratrådte også Ørsted, hvorefter V. Stein var ene-

ejer af laboratoriet frem til 1887.
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1867

Lysere tider

Det var dog ikke nogen indbringende forretning Stein 

overtog. Den havde hidtil arbejdet med tab, men under 

Steins ledelse kom der lysere tider. Det skete blandt an-

det ved, at Stein begrænsede laboratoriets virksomhed 

til alene analytisk arbejde. 

Allerede i 1867 var antallet af undersøgelser øget så 

meget, at det var nødvendigt at flytte til nye lokaler i 

St. Kongensgade 31 i København. På dette tidspunkt 

ændredes også navnet på laboratoriet fra ”S. GROTH & 

ØRSTEDS LABORATORIUM”  til ” V. Steins analytisk-kemi-

ske Laboratorium”.

Laboratoriets virke blev fra 1867 og frem i større grad 

et handelslaboratorium, der sikrede, at fx den gød-

ning, man agtede at benytte, indeholdt de stoffer, man 

forventede - og at mængden heraf stod i et rimeligt 

forhold til gødningens pris. Et nyt tiltag dukkede op på 

denne baggrund; det var garantiangivelse af værdistof-

fer i forbindelse med annoncering af varer til blandt 

andet landbruget.

Afdeling for undersøgelser af foderstoffer
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Analyse og kontrol af gødningsstoffer

Kontrollen af gødningsstoffer udviklede sig. Der blev 

etableret ordninger, således at køberen - ved køb af en 

vis mængde - kunne få udført en gratis undersøgelse af 

partiet på laboratoriet. Som vederlag for disse under-

søgelser sikrede de enkelte fabrikanter laboratoriet et 

bestemt honorar årligt. 

I årene 1884-1896 førte laboratoriet kontrol med kunst-

gødningsfabrikken i Landskrona. Denne kontrol foregik 

på den måde, at der til stadighed på fabrikken opholdt 

sig en af laboratoriets assistenter, som under ekspedi-

tionen udtog en prøve af hver sæk, hvorefter sækken 

igen blev lukket med en plombering af laboratoriet.

For foderhjælpestoffernes vedkommende var det 

vanskeligere at få en garantiordning oprettet. De fleste 

foderhjælpestoffer var som oftest affaldsstoffer fra en 

eller anden fabrikation, og de var derfor af variabel 

beskaffenhed.

Konkurrencen i foderhandlen førte imidlertid til, at flere 

og flere af de handlende så deres fordel i at påtage sig 

en undersøgelse. Af denne grund sad laboratoriet i 

1880 inde med et tilstrækkeligt stort analysemateriale 

til, at man deraf kunne danne sig en mening om den 

almindelige beskaffenhed af de mest benyttede foder-

stoffer. På grundlag af dette materiale, som omfattede 

analyser af foderstoffer i laboratoriet gennem de sene-

ste ti år, 15 forskellige foderstoffer og i alt 1.170 prøver, 

blev der samlet en tabel, som blev offentliggjort i ”Tids-

skrift for Landøkonomi”. Laboratoriet fortsatte i årene 

herefter med at udgive og opdatere disse tabeller.

1867

Afdeling for gødningsundersøgelser
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Mekaniske cementundersøgelser

I 1878 blev virksomhedens forretningsområde udvidet 

med en særlig afdeling for mekaniske cementundersø-

gelser. 

Baggrunden for dette tiltag var en vedtagelse i ”Teknisk 

forening” om en række bestemmelser for ensartet leve-

ring og undersøgelse af Portland-cement. 

Laboratoriets ekspertise inden for dette område blev 

i de kommende år anvendt ved en række store byg-

ningsværker som fx Frihavnen, Kunstmuseet og Køben-

havns Rådhus. 

Denne aktivitet fortsatte i 18 år, til Ingeniørforeningen 

oprettede Statsprøveanstalten og efter overenskomst 

overtog laboratoriets maskiner og inventar.

1878
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Københavns Rådhus
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1882

Ikke uden kamp

I anledning af laboratoriets 25 års dag i 1882, stod der 

at læse i Ugeskrift for Landmænd: 

”De 25 Aar. . .  have været af overordentlig stor Betyd-

ning for Landbrugets Udvikling i saa at sige alle Retnin-

ger, og i intet tidligere Tidsrum af samme Længde har 

Fremgangen været saa stor. Hertil er naturligvis mange 

og meget forskellige Grunde, men enhver Landmand, 

der har Øje for den indgribende Betydning, Kemien i 

dette Tidsrum har haft for vort Landbrug, vil erkende, 

at Steins Laboratorium bærer en stor Del af Fortjene-

sten for denne Fremgang. Vi skulle saaledes her minde 

om den Rolle, Laboratoriet har spillet i Handelen med 

kunstige Gødninger og Foderstoffer her i Landet. . . . 

Det skyldes væsentligt Laboratoriets kontrollerende 

Virksomhed, at den Handel i det hele har været ført 

paa en saa solid og ærlig Maade hos os. Der er natur-

ligvis mange Gange af driftige Industridrivende gjort 

Forsøg paa at lyksaliggøre Landmændene med Han-

delsgødninger eller Foderstoffer, hvis velklingende 

Navne skulde skaffe dem Afsætning til gode Priser, 

trods deres tarvelige Indhold, men naar slige Forsøg 

altid ere blevne hurtig standsede og aldrig have kunnet 

trives hos os i en Grad som i de fleste andre Lande, saa 

hidrører dette for en stor Del derfra, at det Stempel, en 

undersøgelse i V. Steins kemiske Laboratorium har sat 

på en Gødning eller et Foderstof, altid er bleven betrag-

tet som saa afgørende, at et hvert Forsøg paa at sætte 

sig ud over det er mislykkedes. . . .  
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Ogsaa ved mange andre Lejligheder, hvor den kemiske 

Undersøgelse kunne give nyttige Oplysninger, som ved 

Undersøgelse af Jordarter osv., have Landmændene 

haft Gavn af denne Anstalt, og her skulle vi naturlig 

minde om, at de ved kandidat V. Storch udførte Analy-

ser, der udgøre en saa vigtig Del af Undersøgelserne i 

Docent Fjords Forsøg til Mælkeridriftens Fremme, alle 

ere udførte i Steins kemiske Laboratorium . . . .

Det er dog en Selvfølge, at den store Anseelse, Steins 

Laboratorium nu nyder, ikke er vunden uden Kamp. Fle-

re Gange er der af Folk, hvis Planer krydsedes ved dets 

Virksomhed, gjort forsøg paa at rokke Tilliden til dets 

Analyser, og Ugeskrifts ældre Læsere vil saaledes sik-

kert endnu mindes det nærgaaende Angreb, der i 1870 

rettedes paa Hr. Stein af nogle Kemikere, der havde 

oprettet en konkurrerende Forretning i Kjøbenhavn, et 

Angreb, der imidlertid endte med et grundigt Nederlag 

for Angriberne, saa Hr. Steins Anseelse kun blev yderli-

gere styrket . . .” 

I 1882 blev Stein nærmere knyttet til landbruget som 

det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs konsulent i 

agrikulturkemi.

En officiel anerkendelse af sin virksomhed modtog 

Stein i 1886, idet han blev titulær professor.

Blad af kopibog med professor V. Steins 
egenhændigt indførte analyser
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Den fortsatte vækst af virksomheden betød, at man 

var nødt til at finde nye lokaler. Det fandt man i 1887 i 

Kastrup Glasværks ejendom, Nørrevold nr. 12 i Køben-

havn. Ligeledes i 1887 blev Stein ansat som statskonsu-

lent i agrikulturkemi. Det betød, at han for at varetage 

dette job måtte udvide laboratoriets ledelse. Hans valg 

faldt på cand. polyt. Fr. Christensen, der siden 1869 

havde været assistent på laboratoriet. Fr. Christensen 

indtrådte ligeledes som medejer af laboratoriet.

I året 1886 var der for staden København blevet ud-

stedt en ny sundhedsvedtægt, hvis  §7 lød således:

”Under Sundhedskommisionens Overbestyrelse stil-

les et Laboratorium, i hvilket Kommissionen kan lade 

foretage saadanne kemiske, fysiske og mikroskopi-

ske Undersøgelser, som der til Varetagelse af denne 

Vedtægts Bestemmelser maatte findes fornødne. 

Kommunalbestyrelsen bestemmer efter Indstilling af 

Sundhedskommissionen det Nærmere med Hensyn til 

Laboratoriets Indretning, Bestyrelse m.m.; Udgifterne 

herved afholdes af Kommunens Kasse efter Bevilling 

paa sædvanlig Maade”. 

Kommunalbestyrelsen indgik på baggrund af denne 

vedtægt en kontrakt med Steins Laboratorium, ifølge 

hvilken dette forpligtede sig til at indrette en særlig 

afdeling med to assistenter udelukkende til undersø-

gelser for Sundhedskommissionen. Bestemmelserne 

indeholdt forpligtigelser for laboratoriet til at foretage 

bakteriologiske undersøgelser i almindelighed og 

endvidere visse undersøgelser af levnedsmidler, som 

magistraten kunne forlange samt undersøgelser for 

tuberkelbaciller for læger i København.

Fortsat vækst

1887
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1888

Kunst smør og ægte smør

I 1888 kom loven om margarine. For Danmark, hvor 

smøreksporten allerede på dette tidspunkt var betyde-

lig, var det afgørende, at der kunne skelnes mellem det 

nye ”kunst smør” og ægte smør. 

På grund af margarineloven fra 5. april 1888 skulle der 

ansættes tre inspektører, der skulle udtage smør og 

margarine over hele landet til kemiske undersøgelser. 

Ifølge overenskomst med ministeriet overtog laborato-

riet disse undersøgelser, der blev en meget udstrakt og 

betydningsfuld del af laboratoriets virksomhed.

Afdeling for smørundersøgelser
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1891

Laboratoriet for Statens Undersøgelser 
af Levnedsmidler

Allerede i 1870’erne var der flere steder i verden iværk-

sat et offentlig tilsyn med salget af vigtige levnedsmid-

ler. Formålet var at sikre, at varer ikke var sundhedsska-

delige - men også sikre mod direkte bedrag. 

Herhjemme udøvedes dette tilsyn af politiet, der dog 

ikke prioriterede denne opgave særligt højt. Der var 

dog ikke direkte eksempler på forfalskning af levneds-

midler her i landet af betydeligt omfang, som det var 

set flere steder i udlandet. Der var dog gjort erfaringer, 

der godtgjorde, at lovgivningsmagten begyndte at 

beskæftige sig med disse forhold.

1878-79 blev der for første gang forelagt et lovforslag 

om reformer på dette område i Rigsdagen. Men det var 

først i 1891, at det lykkedes at få vedtaget en lov. Det 

vedtagne forslag var da også væsentlig forskellig fra 

det oprindelige forslag, der byggede på et offentligt 

kontrolsystem med et statslaboratorium med offentlig 

ansættelse af mindst ti dertil oplærte. 

Det Rigsdagen ville var at sætte et langt mindre ap-

parat i værk - ikke mindst grundet de store udgifter 

herved. Man enedes derfor om ”Lov om Undersøgelse 

af Levnedsmidler m.m.”, som fik kongeligt stadsfæste 

den 9. april 1891. Ved denne lov bemyndigedes justits-

ministeren til at slutte overenskomst med et bestående 

privat analytisk-kemisk laboratorium om at foretage 

undersøgelser af offentlige udbudte levnedsmidler 

Afdeling for offentlig undersøgelse af levnedsmidler
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mod et bestemt årligt vederlag. Prøver af de nævnte 

levnedsmidler skulle ved politiets foranstaltning udta-

ges og indsendes til laboratoriet.

I henhold til ovennævnte bemyndigelse blev det af 

justitsministeriet overdraget Steins Laboratorium at 

foretage de i loven omhandlede undersøgelser. Det 

medførte, at der den 1. oktober 1891 ved laboratoriet 

blev oprettet en særlig afdeling med navnet ”Laborato-

riet for Statens Undersøgelser af Levnedsmidler”. 

Hvert år blev der udarbejdet en årsrapport til justitsmi-

nisteriet. Den 27. februar samme år blev ordningen ud-

videt med et cirkulære, der bemyndigede laboratoriet 

til at bede de enkelte politikredse om varer, der kunne 

tænkes underkastet kontrol.

Undersøgelser af levnedsmidler anno 2007
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1905

Cand. polyt. Fr. Christensen 
overtager ledelsen

I 1897 fejredes årsdagen for laboratoriets 40 årige be-

ståen ved en sammenkomst. 

Årene efter 1897 betegner en jævn og stadigt stigende 

fremgang for laboratoriet - med et heraf stigende antal 

undersøgelser på næsten alle områder.

Den 1. februar 1905 døde professor Stein og cand. 

polyt. Fr. Christensen, som herefter var eneejer, overtog 

dets ledelse.

Laboratoriet omfattede på dette tidspunkt tre hoved-

afdelinger: Laboratoriet for Statens Undersøgelser af 
Levnedsmidler, Sundhedskommisionens Laboratorium til

undersøgelser for Københavns Sundhedskommission 

og Privatlaboratoriet, som var langt det største. Her blev 

alle andre undersøgelser for offentlig og privat tegning 

udført.
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Privatlaboratoriet

For at give et billede af opgavernes omfang i det pri-

vate laboratorium kan nævnes prøver af gødninger 

- overvejende kunstgødninger for indhold af deres vær-

distoffer. Foderstoffer underkastedes kemiske under-

søgelser til bestemmelse af værdistoffer (kvælstof, fedt 

mv.) og mikroskopiske undersøgelser til oplysning om 

bestanddele og opbevaringstilstand. Ved undersøgelse 

af smør drejede det sig i reglen om at få oplyst om 

smørret var natursmør - uden fremmed indblanding. 

Undersøgelse af smør blev altovervejende udført for 

statens smør- og margarinekontrol, smøreksportører 

og mejerier af hensyn til smøreksporten. Prøver af mar-

garine blev næsten udelukkende indsendt af statens 

smør- og margarinekontrol og af margarinefabrikkerne 

for at kontrollere, om margarinen svarede til margarine-

lovens krav.

Prøver af mælk og fløde blev indsendt af mejerierne. 

I mælken bestemtes mængden af fedt, for skummet 

mælks vedkommende til oplysning om centrifugens 

renskumningsevne - og undertiden tillige indholdet af 

faste bestanddele med henblik på mulig forfalskning. 

Fløden blev undersøgt for indhold af fedt, da det var 

bestemmende for flødens pris.

De øgede hygiejnekrav medførte, at kravet til analyse af 

drikkevand voksede. 

1905

Kemiske undersøgelser i den tekniske afdeling
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I øvrigt blev der foretaget tekniske undersøgelser af 

meget forskellig art - kul, koks, tørv og lignende. Ligele-

des undersøgte man petroleum, brugt gasrensemasse, 

ler og kalk til cement, smøremidler, malerfarver, pot-

aske, sæbe, røg og luft.

I sager vedrørende mord og selvmord, hvor mistanken 

hvilede på forgiftning, blev der udtaget sekreter og or-

ganer til analyse for uorganiske og organiske giftstoffer. 

Undersøgelserne blev som oftest udført på dyr, hvor 

isolater af det mistænkte stofs virkning blev afprøvet.

Påvisning af blod på klæder eller andre genstande var 

en meget almindelig undersøgelse i mordsager på 

dette tidspunkt.

I brandsager brugte man laboratoriet til at påvise, om 

en brand var påsat eller opstået ved selvantændelse.

I sager om dokumentforfalskning var det ofte oplys-

ning om den anvendte blæk eller skriftstræk.

Også til opklaring af sædlighedsforbrydelser blev labo-

ratoriets assistance ofte benyttet.

Personale anno 1907
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Cand. pharm. Gunner Jørgensen

1910
Ved laboratoriets 50 års jubilæum blev forstander Fr. 

Christensen hædret med professortitlen. Han fortsatte 

herefter endnu 23 år for institutionen. Professor Chri-

stensen virkede i en række ministerielle kommissioner, 

der var etableret til at udarbejde analysemetoder for 

gødnings- og foderstoffer samt for mælke- og mejeri-

produkter. Dette blev grundlaget for de af Handels- og 

Landbrugsministeriet autoriserede arbejdsmetoder.

I 1910 optog Fr. Christensen cand. pharm Gunner 

Jørgensen som kompagnon. De virkede sammen frem 

til Christensens død den 16. februar 1930. Christensen 

døde kun to dage før sin 83 års fødselsdag. 

Gunner Jørgensen fortsatte herefter virksomheden 

efter de samme principper, som Stein og Christensen 

havde grundlagt. Af de talrige assistenter, der i de for-

løbne år var ansat i laboratoriet, havde et stort antal en 

lang anciennitet. Alle havde en taknemmelig erindring 

om deres tid i laboratoriet. Flere af assistenterne havde 

tillige lejlighed til at offentliggøre analytiske arbejder, 

som kom laboratoriet til gavn. Som eksempel kan næv-

nes cand. pharm. Aug. Hesselbo, der på det botaniske 

område præsterede værdifulde arbejder.
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I 1908 fik Gunner Jørgensen Justitsministeriets bemyn-

digelse til at deltage i den internationale levnedsmid-

del-kongres i Genève - som delegeret for Danmark. 

Indbydelsen til denne kongres udgik fra et nyoprettet 

selskab - La Societe´ universelle de la Croix blance de 

Genève. Folkene bag havde fået den idé at virke i freds-

tid, som Røde Kors virker i krigstid. 

Som den første opgave blev valgt bekæmpelse af 

forfalskning af levnedsmidler. Idéen om det Hvide Kors, 

kunne dog ikke føres ud i de enkelte lande, og tanken 

måtte opgives.

 I 1910 blev kongresserne efterfulgt af en international 

konference, hvor Gunner Jørgensen igen var dansk 

repræsentant. På denne konference blev der blandt 

andet udarbejdet fælles enheder for mål og vægt ved 

levnedsmiddelundersøgelser.

Afdeling for undersøgelse af mælkeriprodukter
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Foder, fløde og surrogatvarer

I 1909 foreslog grosserer Th. Colding, at laboratoriet 

skulle overtage kontrollen med de foderblandinger, 

han agtede at fremstille. Laboratoriet sagde ja - på 

betingelse af, at en fodersagkyndig ville påtage sig 

den ernæringsmæssige side. Det blev professor Harald 

Goldschmidt ved Landbohøjskolen, der påtog sig dette 

hverv. Med dette afsæt blev Danmarks første foder-

blandingsfabrik etableret i 1910. 

De første år blev vanskelige for foderblandingsfabrik-

ker, da der ikke var meget tillid til de færdige blandin-

ger. Dette problem blev dog løst efter det Gold-

schmidts-Steinske system, hvor der på hver fabrik blev 

ansat en uafhængig kontrollør, der overvågede den 

daglige drift og råvarerne. 

Fløde til Tyskland var en eksportartikel, der betød me-

get for laboratoriet før 1. Verdenskrig. Der var told på 

smør - men ikke på fløde. Da afregningen skete på basis 

af fedtindholdet, steg efterspørgslen efter disse ana-

lyser voldsomt, og i 1913 modtog laboratoriet 30.000 

prøver.

Da krigen kom, ændrede analysebehovet sig radikalt. 

Al import og eksport blev standset, og der opstod en 

produktion af surrogatvarer af enhver art til brug for 

mennesker og dyr. Alle disse forskellige varer blev ana-

lyseret for deres beskedne indhold af værdistoffer.  

1910

Mælkeanalyser anno 2007
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Kemi, mikroskopi, bakteriologi, 
sensorik – og mus

Efter krigen intensiveres analyserne af importerede 

foderstoffer. Ud over kemiske og mikroskopiske under-

søgelser tog man også bakteriologiske og sensoriske 

analyser i brug. Man fodrede mus med mistænkt foder 

for at konstatere, om der kunne opstå sygdomstil-

fælde ved fodring. I 1927 udviklede cand. pharm. Poul 

Hansen i laboratoriet en metode til analyse af blåsyre i 

levnedsmidler og foder. 

Da der i1922 kom giftige rapskager i handlen, var 

Steins Laboratorium straks i stand til at adskille dem 

fra sædvanlige rapskager. Det var ikke mindst Gunner 

Jørgensen og mikroskopiker professor Bille Gram, der 

var i stand til at identificere giftige frø i rapsen.

Den metode, man på dette tidspunkt brugte til at 

udregne foderstoffernes værdi som energikilde for 

dyrene, gik ud på at bestemme antallet af foderenhe-

der ud fra protein, fedt og kulhydrat - de såkaldt skan-

dinaviske foderenheder, udarbejdet af Nils Hansson. 

Steins Laboratorium har fra 1924 opført disse værdier 

på foderstoftabellerne.

1922
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Tekniske undersøgelser 
– en blandet landhandel

I mellemkrigsårene havde laboratoriet også en mo-

derne afdeling for tekniske undersøgelser af produkter 

som olie og brændsel. Ligeledes skal nævnes forsøg 

med forskellige produkters virkeevne - vejmaterialer, 

mineraler, bygningsmaterialer, sæber, rensemidler, 

forbindsstoffer, tobak og papir. 

Af opgaver i denne afdeling kan også nævnes organer 

fra mennesker og dyr til test for giftstoffer, medicinske 

specialiteter, vitaminer i levnedsmidler, vand og jord for 

radium, træ for hussvamp, tømmersvamp m.v., desen-

fektionsmidlers bakteriedræbende evne samt udryd-

delsesmidler for fluer, kakkelakker og væggetøj. Kort 

sagt en meget blandet forretning. 

Analyse af vand var også en væsentlig aktivitet - både 

drikkevand, vand til mejerier, kedelvand, spildevand og 

badevand blev undersøgt. Laboratoriet var godt rustet 

til disse undersøgelser. Man havde blandt andet et ene-

stående sammenligningsmateriale i et kartotek, der var 

samlet fra alle egne af landet.En samling prøver, indsendt til offentlig undersøgelse af politi-
myndighederne

1927
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Produktudvikling af levnedsmidler 
- metodeudvikling

Efter krigen kom der også gang i internationale kon-

gresser om anvendt kemi, hvor Gunner Jørgensen 

bidrog med en stor indsats for kemiske reagensers 

renhed.

Det var også her, der blev nedsat udvalg, der fik fastsat 

fælles normer for foderstofsanalyser og brændselsana-

lyser.

Produktudviklingen af levnedsmidler gik stærkt i disse 

år, hvorfor det var nødvendigt konstant at følge med 

i litteraturen om nye teknologiske landvindinger og 

sikre, at der blev indarbejdet metoder, der gjorde det 

muligt at kontrollere for blandt andet konserverings-

midler og andre tilsætningsstoffer.

1935
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Laboratorieforstander F. Bjørn Jensen

Gunner Jørgensen døde i 1937, og ny indehaver af 

laboratoriet blev statsautoriseret laboratorieforstander 

F. Bjørn Jensen. Fra 1946 var F. Bjørn Jensen medlem af 

Indenrigsministeriets ernærings- og metodeudvalg, der 

var den danske nationalkomite af Nordisk Metodik-Ko-

mite for Levnedsmidler.

Under forstander F. Bjørn Jensen fortsatte den positive 

udvikling af laboratoriet, og i 1956 modtog laboratoriet 

48.000 prøver til undersøgelse i de ti afdelinger, som 

laboratoriet bestod af.

I 1956 kunne man fejre 65 års dagen for oprettelse af 

afdelingen for offentlige undersøgelser – en afdeling af 

laboratoriet, der undersøgte prøver af udbudte lev-

nedsmidler. 

Fra dette tidspunkt møder forbrugerne oftere og oftere 

varer, der er forsynet med påskriften ”Under stadig 

kontrol af Steins Laboratorium”. I 1957 var 14 virksom-

heder eller detailkæder omfattet af kontrolordningen, 

der spændte fra detailvarer, over øl og mineralvand til 

forbindsstoffer, restaurationsudstyr, kaffeerstatning, 

honning og kosmetik.

1937

Indehaveren af Steins Laboratorium, laboratorieforstander 
F. Bjørn Jensen
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Af disse ordninger skal her fremhæves IRMA-varekon-

trollen, der omfattede ca. 70 forskellige produkter - og 

som i perioden fra 1950´erne til 1970´erne var med til 

at gøre Steins Laboratorium kendt i den brede be-

folkning sammen med MATAS varekontrol fra samme 

tidspunkt. MATAS ordningen eksisterer fortsat. 

Det renommé, der blev skabt om Steins Laboratorium, 

førte også til, at laboratoriet blev betragtet som en 

offentlig institution - ligesom blandt andet politiet og 

brandvæsnet.

Laboratoriet var i forstander F. Bjørn Jensens periode 

blevet indført i en række internationale kontrakter som 

1. eller 2. laboratorium. En placering, der sikrede labora-

toriet et fortrin i forhold til konkurrende virksomheder.
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Ekspansion og geografisk spredning

I 1968 blev forstander F. Bjørn Jensens søn, cand. 

pharm. Ole Bjørn Jensen tilknyttet firmaet. Han overtog 

i 1976 ledelsen af laboratoriet, der på daværende tids-

punkt havde adresse på Holsbjergvej 42 i Albertslund.

Ole Bjørn Jensen fortsatte sin fars virke i en lang række 

nævn og udvalg - herunder Nordisk Metodik -Komite 

for Levnedsmidler. 

Under forstander Ole Bjørn Jensens ledelse, blev labo-

ratoriet udviklet og geografisk spredt ud over landet til 

blandt andet Odense, hvor Dansk Handelslaboratorium 

i 1980’erne blev opkøbt.

I slutningen af 1980’erne blev en jysk afdeling bygget 

på Fabriksvej i Brørup.

1968

Forstander Ole Bjørn Jensen
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I 1989 blev Steins Laboratorium solgt til Danske Me-

jeriers Fællesorganisation (Mejeriforeningen) og lagt 

sammen med Mejeribrugets Analysevirksomhed, der 

var centrallaboratorium for mejeribranchen. Brandet 

Steins Laboratorium blev fastholdt for den fortsætten-

de virksomhed, der herefter var placeret i Albertslund, 

Brørup, Århus, Holstebro, Ladelund og Ringsted. Første 

adm. direktør for denne virksomhed blev ingeniør Bent 

Olsen.

I 1992 købte Steins Laboratorium det århusianske 

Qvists Laboratorium fra 1892 – et laboratorium, der på 

mange måder lignede det oprindelige Steins Laborato-

rium. 

Laboratoriets satsningsområder blev målrettet me-

jeribrug, landbrug, læge- og levnedsmidler, miljø og 

energi.

Da Lurmærket i 1991 overgik til erhvervet fra Statskon-

trollen for mejeriprodukter og æg, blev kontrollen med 

mærket placeret hos Steins Laboratorium, der siden 

ugentligt sikrer kontrol af den høje kvalitet, der er bag 

dette mærke.  

1989

Mejeriforeningen overtager laboratoriet
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Centralisering og internationalisering 
– og brand

I 1992 blev Bent Olsen afløst af mejeriingeniør Jacob 

Korsgård, der som adm. direktør fik til opgave at struk-

turere laboratoriet på en mere forretningsmæssig opti-

mal måde - et arbejde, der blev gennemført i perioden 

frem til 1995, hvor det blev besluttet at samle labora-

toriet i færre men større enheder. Det betød, at den 

fremtidige placering blev på Hjaltesvej 8 i Holstebro og 

på Ladelundvej 85 i Vejen.  

Aktiviteterne i Holstebro var koncentreret om mælk, 

mejerianalyser, pharma og fødevarer - medens der på 

Ladelundvej blev fokuseret på landbrugsanalyser og 

miljøanalyser. 

I 1990´erne skete der en strukturmæssig ændring 

inden for Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Dan-

mark - fra 32 laboratorier til 11 enheder, og hvor man 

samtidig udskilte miljøaktiviteterne for at koncentrere 

sig om kontrol af levnedsmidler. Flere af disse gamle 

miljølaboratorier blev opkøbt af private eller overgik til 

kommunerne. Steins købte blandt andet laboratorier i 

Svendborg, Varde og Esbjerg. 

1992

Afdelingen på Ladelundvej

Afdelingen på Hjaltesvej
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I denne periode indledte Steins Laboratorium strate-

giske samarbejder med RSSL i Reading UK og Norsk 

Matanalyse i Norge.

I 1997 blev laboratoriet godkendt af Fødevaredirekto-

ratet som kontrolorgan over for EU-kommisionen til 

kontrol af BGB-produkter (produkter med beskyttet 

geografisk oprindelse i EU). 

I 2000 fusionerede Steins Laboratorium med Kvæg-

brugslaboratoriet i Ladelund, og veterinæranalyser blev 

en del af porteføljen. I 2000 blev Jacob Korsgaard afløst 

af adm. dir. Carsten Sønder.

Fra 2001 kom Steins Laboratorium på det svenske mar-

ked ved fusion med de to svenske laboratorier, MSAB 

og Svenske Mejerilaboratorier AB. 

Samtidig udvidedes ejerkredsen til også at omfatte 

Svensk Mjölk.

I 2002 overtog Steins Hygiejnelaboratoriet i Tønder. 

Samme år besøgte nuværende statsminister Anders 

Fogh Rasmussen laboratoriet i Holstebro.
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Langfredag i påsken 2000 blev det kemiske laborato-

rium i Holstebro ramt af en voldsom brand, der på 20 

minutter forvandlede et velfungerende laboratorium 

til en ruin. Med afsæt i ruinerne blev et nyt og meget 

moderne laboratorium opført samme sted.
Brand i Holstebro

2000
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I maj måned 2003 var laboratoriet vært for den interna-

tionale mejerikongres ”Analytical Week” med mere end 

150 eksperter fra over 25 lande. 

I 2003 blev Steins Laboratorium Sp. Zoo. en realitet 

med etablering af eget laboratorium i Malbork i Polen.

Ultimo 2004 blev Carsten Sønder afløst af adm. direktør 

Torben Bloch Pedersen, der stod i spidsen for laborato-

riet frem til den 1. juli 2006

2003

Fortsat internationalisering

Malbork i Polen



- 34 -

Cand.scient. Sv. Aage Linde

2006
Den 1. juli 2006 blev laboratoriet solgt til den interna-

tionale laboratoriegruppe Eurofins Scientific, og adm. 

direktør Sv. Aage Linde overtog ledelsen af laboratoriet.

Sv. Aage Linde, der er cand.scient. i kemi, har i næsten 

en menneskealder været med til at sætte sit præg på 

den danske - og internationale - laboratoriebranche. 

Efter nogle års ansættelse ved miljø- og levnedsmid-

delkontrolenheden i Holstebro og Teknologisk Institut i 

Århus grundlagde han i 1981 MILJØ-KEMI, Dansk Miljø 

Center A/S. Denne virksomhed voksede støt op gen-

nem 80´erne og 90´erne under Sv. Aage Lindes ledelse 

– med adskillige danske afdelinger samt afdelinger i 

Norge og Tyskland. Det primære arbejdsområde var un-

dersøgelser af miljø og produkter.

I 2000 blev MILJØ-KEMI overtaget af den internationale 

laboratoriegruppe Eurofins, der havde sit oprindelige 

afsæt i Nantes i Frankrig. I den forbindelse blev por-

teføljen udvidet til også at omfatte levnedsmidler og 

farmaceutiske produkter. Sv. Aage Linde fortsatte som 

adm. direktør i gruppens skandinaviske afdelinger og 

indtrådte samtidig i ledelsen af den internationale 

virksomhed, der fortsatte med en meget kraftig eks-

pansion på verdensplan.
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Med salget til Eurofins er en ny og spændende epoke 

startet for laboratoriet. Steins Laboratorium er blevet 

en integreret del af Eurofins Gruppen og fortsættes 

under navnet Eurofins Steins Laboratorium. Fokusom-

råder for den fremtidige forretning er opgaver inden for 

landbrug, mejeri og fødevarer. 

Grundlaget for laboratoriets virksomhed er fortsat 

baseret på uvildighed, kvalitet, ansvarlighed og trovær-

dighed. Laboratoriets virksomhed er underlagt natio-

nale og internationale autorisationer, akkrediteringer 

og godkendelser, der til stadighed medvirker til at sikre 

en høj og stabil kvalitet.

I 2006 var laboratoriets samlede analyseomfang i Dan-

mark ca. 27 mio. analyser.

Eurofins Scientific
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”Det er saaledes ikke alene egentlige chemiske Sager, 

der vil kunne blive undersøgte; ogsaa de allerfleste 

Handelsvarer, Fødemidler, Vand, Jord, Gødningsmidler 

o.s.v. har Chemien i de senere Aar lært os at bestemme, 

hvorvidt de ere forurenede eller maaske endog forsæt-

lig forfalskede.

Vore undersøgelser vil på Forlangende blive ledsagede 

af en Attestation, for hvis Paalidelighed vi indestaar. 

Betalingen for Udførelsen af Analyserne maa selvfølge-

lig være forskellig. . . .  alt efter det foreliggende Spørgs-

maals hele Natur.”

Som medlem af Eurofins Gruppen er laboratoriet i 

stand til lokalt at betjene kunderne med serviceydelser 

fra den globale palette.  Det garanterer brugere af labo-

ratoriet en optimal service og adgang til international 

ekspertviden og moderne teknologi på alle områder.

Vi have hermed den Ære

I anledning af 150 års jubilæet besøgte  HKH Prins Henrik 
laboratoriet i 2006, hvor han hilste på 
CEO Gilles Martin, Eurofins Scientific
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