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1. projektets baggrund 

I 2010 åbnede byrådet i Syddjurs Kommune op for muligheden for udarbejdelsen af en ny lokalplan for ma-

trikel 54a i Ebeltoft. På denne matrikel ligger den nu lukkede A/S S.B. Lundbergs Maltfabrik. I den nuværen-

de bevarende lokalplan 177 er S.B. Lundbergs Maltfabrik udpeget som et særligt område, hvor man ønsker 

at bevare bygninger fra 1860’erne samt de senere udvidelser. Maltfabrikken er dermed beskyttet mod ned-

rivning og større ændringer. Med udarbejdelse af en ny lokalplan åbnede kommunen op for, at maltfabrikken 

ikke længere ville være beskyttet mod ændringer. Udarbejdelsen af en ny lokalplan for matriklen, der forven-

tedes at indeholde muligheden for at give tilladelse til en nedrivning af det karakteristiske bygningskompleks, 

mødte imidlertid meget stor modstand blandt store dele af lokalbefolkningen i Ebeltoft.  

Historien om maltfabrikken er enestående for Ebeltoft, idet købstadens isolerede beliggenhed i udkanten af 

Djursland betød, at byen aldrig gennemgik en egentlig industrialiseringsproces. De få og små industrier, der 

blev grundlagt fra midten af 1800-tallet, var uden undtagelse beskæftiget med forædling af landbrugsproduk-

ter. De to eneste egentlige fabrikker, der opstod, var S.B. Lundbergs Maltfabrik og A. Knudsens Læderfabrik. 

På baggrund af maltfabrikkens betydning for Ebeltoft iværksatte Museum Østjylland en undersøgelse og 

dokumentation af fabriksanlægget i efteråret 2011. Museet ønsker igennem en dokumentation og en arki-

valsk undersøgelse ikke alene at bevare en unik viden for eftertiden om fabrikkens arkitektur og bygninger-

nes funktion, men også at skaffe den nødvendige historiske viden om virksomhedens historie set i sammen-

hæng med den lokale og regionale industri samt den nationale maltproduktion.  

Gennem dokumentationen og den arkivalsk undersøgelse ønsker museet at afdække virksomhedens histo-

rie med hensyn til gründerfase, produktionsforhold, råvareleverandører, afsætningsforhold, arbejdsforhold, 

betydningen for lokalsamfundet som arbejdsplads og aftager af råvarer fra de lokale bønder og godser, men 

også at få besvaret spørgsmålet: hvorfor og hvordan blev en afsidesliggende maltfabrik i Ebeltoft en af lan-

dets største maltproducenter? 

2. Projektets resultater 

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er der blevet indsamlet enkelte genstande og fem interviews 

med tidligere ansatte og ejere. Medarbejdere fra maltfabrikken er blevet eftersøgt i den lokale presse via 

såvel aviser som radio. Det har desværre ikke været muligt at finde flere informanter. Interviewene opbeva-

res digitalt i sagen MOE 0054 Undersøgelse af Maltfabrikken i Ebeltoft. De interviewede fordeler sig over to 

personer i produktionen; en arbejdsmand og en fyrbøder, en kontorassistent og to ejere, hvoraf den ene 

tillige i en årrække arbejdede i fabrikkens administration. Desuden er der indsamlet 108 scannede fotografi-

er. Alle fotografier er afleveret til Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, der er en del af Museum Østjylland, ligesom 

fabrikken er blevet fotodokumenteret. Fotografierne vil blive tilgængeliggjort i Regin.  

3. Metode, kildemateriale og tidligere forskning 

Industrihistorie hører til blandt Museum Østjyllands hovedfokusområder, og undersøgelsen af maltfabrikken 

ligger i klar forlængelse af en lang række af industriundersøgelser, der gennem årerne er blevet gennemført 

af museet. Nærings- og nydelsesmiddelindustrien er blevet undersøgt og dokumenteret separat bl.a. De 

Jyske Eddikebryggerier A/S, F.O. Thostrups Tobaksfabrik og Bryggeriet Thor A/S, ligesom museet har udar-

bejdet en registrant over samtlige bevarede bryggerier og maltfabrikker i Danmark. Maltfabrikken er dermed 

også en vigtig brik i forståelsen af den regionale nærings- og nydelsesmiddelindustri. Den danske maltindu-

stri har aldrig tidligere været genstand for en selvstændig etnologisk eller historisk undersøgelse, og derfor 

findes der så godt som heller ikke noget faglitteratur eller viden om selvstændige maltfabrikker. Maltprodukti-

on er kun undersøgt i forbindelse med den biokemiske udvikling og i forlængelse af enkelte bryggeriers pro-

duktionshistorie og her næsten uden undtagelse som en del af fremstillingsprocessen. Den historiske under-
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søgelse vil derfor blive gennemført med henblik på at sætte S.B. Lundbergs Maltfabrik ind i en sammen-

hæng med udviklingen i den danske maltproduktion generelt.  

Fabrikkens virke fra ca. 1960 og frem er dokumenteret gennem interviews af tidligere medarbejdere på tværs 

af organisationen og af tidligere ejere. Interviewene er blevet suppleret med arkivalier og avisudklip fra Ebel-

toft Byhistoriske Arkiv, hvor fabrikkens arkiv befinder sig. Arkivalierne er kilder til den tidlige historie, ligesom 

de er blevet brugt til at verificere de mundtlige kilder og til at se medarbejdernes erindring og opfattelse i et 

bredere perspektiv.  

Undersøgelsen af maltfabrikkens tidlige historie bygger primært på arkivalier om fabrikken på Ebeltoft Byhi-

storiske Arkiv. Materialet er uensartet og et egentligt virksomhedsarkiv er der ikke tale om. Materialet kan 

groft sagt inddeles i følgende grupper: Løbende brandtaksationer fra 1867-1929, breve og beretninger fra 

medlemmer af familien Lundberg, driftsregnskaber fra perioderne 1911-1918 og 1927-1943, likvidationspapi-

rer og forskellige avisartikler, notitser i anledning af fødselsdage, dødsfald etc. Brandtaksationerne er blevet 

anvendt til at belyse udbygninger og ændringer i fabriksanlæggets udseende og udvidelser af maskineri og 

inventar. Likvidationspapirerne fra 1922 fortæller ikke alene om virksomhedens opløsning, der gives tillige et 

indblik i fabrikkens status på dette tidspunkt, lige som der findes oplysninger om ejendomsforhold og aftage-

re etc. Avisartiklerne dokumenterer større og mindre begivenheder i fabrikkens historie.  

Den danske maltindustri har aldrig tidligere været genstand for en selvstændig etnologisk eller historisk un-

dersøgelse, og derfor findes der så godt som heller ikke noget faglitteratur eller viden om selvstændige malt-

fabrikker. Maltproduktion er kun undersøgt i forbindelse med den biokemiske udvikling og i forlængelse af 

enkelte bryggeriers produktionshistorie og her næsten uden undtagelse som en del af fremstillingsproces-

sen. Det har derfor været hensigtsmæssigt at inddrage litteratur om udviklingen af drikkevareindustrien ge-

nerelt. Dansk industri efter 1870 forfattet af bl.a. Per Boje og Hans Chr. Johansen er anvendt til at sætte 

maltproduktionen i sammenhæng med udviklingen af drikkevareindustrien og bryggerierne og den sam-

fundsmæssige udvikling i øvrigt. Altid på vej… Albani Bryggeriernes historie 1859-1984, skrevet af Per Boje 

og Hans Chr. Johansen giver en grundig gennemgang af dette ene bryggeris historie herunder de mange 

ændringer der blev foretaget i bygningsmassen. Henrik Harnows Danmarks industrielle miljøer er benyttet til 

at give et billede af de danske bryggerier og malteriers bygningsmasse og bygningsændringer. Beskrivelse 

af Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 indtil Nutiden af I.B. Krarup belyser de ændringer, som land-

bruget gennemgik i anden halvdel af 1800-tallet. Den tidlige maltfremstilling beskrives i Carl Iacobsens 

Ølbrygning i gamle dage samt i Kristof Glamanns Bryggeriets historie i Danmark indtil slutningen af det 19. 

århundrede.     

  4. S. B. Lundbergs Maltfabrik 1857-1997 

5. Fra malteri til maltfabrik 1857-1901 

Historien om Lundbergs maltfabrik i Ebeltoft er historien om monotont og slidsomt arbejde, op- og nedture, 

konflikter og konkurs, men også om produktionsfremgang og ikke mindst om en hvis ikke ikonisk, så dog en 

meget markant bygning i Ebeltofts bybillede. 

5.1 Dansk maltproduktion indtil 1900 

Produktionen af malt hænger uløseligt sammen med ølbrygning. Øl var i mange hundrede år dagligdrikken i 

Danmark, og øllet blev for størstedelen brygget af husmødrene på landet såvel som i købstæderne, og man-

ge af dem fremstillede tillige selv deres malt. Det har dog også været muligt at købe malt og øl i købstæder-

nes købmandsgårde. Det er så sent som i første halvdel af 1800-tallet, at størstedelen af det øl, der blev 

konsumeret i Danmark, blev brygget i købmandsgårdene. Der var dog tale om en biproduktion, som køb-
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mændene ikke gjorde det store væsen af.
1
 Købmændene producerede ligeledes malt til både deres egen 

ølbrygning og til salg.  

Fra omkring midten af 1800-tallet begyndte de første selvstændige bryggere at slå sig ned i de østjyske køb-

stæder, i Randers skete det i 1843, hvor Rasmus Christensen løste borgerbrev og forpagtede et bryggeri 

Vestergrave.
2
 Den første brygger i Grenaa hed Christian Schou og etablerede sig som brygger i 1858.

3
 Den 

første egentlige brygger, der slog sig ned i Ebeltoft, hed Jens Anthon Petersen. Han løste borgerbrev i som 

brygger i Ebeltoft i 1857, det samme år som S.B. Lundberg løste borgerskab som købmand.
4
 Det er usikkert, 

i hvor stor udstrækning de selvstændige bryggere selv maltede. Flere har sandsynligvis gjort det, men med 

et stigende antal bryggere, steg også efterspørgslen efter færdigproduceret malt. Fremstilling af det stærke 

øl, som danskerne i stigende grad begyndte at drikke i anden halvdel af 1800-tallet krævede langt mere 

komplicerede bryggemetoder end det hjemmebryggede hvidtøl, der hidtil havde udgjort dagligdriken. Af den 

grund begyndte langt flere at købe deres øl. 

Byg har siden de ældste tider været den mest anvendte kornsort til maltning i Danmark. Det er dog først så 

sent som efter 1830, at egentlig maltbyg begynder at blive dyrket i Danmark. Det skete, da den engelske 

bygsort, Chevallier, vandt indpas. Indtil da anvendtes såvel en hårdført seksradet byg som en toradet byg.
5
 

Enzymaktiviteten i malt af seksradet byg var højere end i malt af toradet byg, og derfor i højere grad velegnet 

til brygning. Enzymerne er afgørende for udviklingen af sukker og dermed alkohol under brygningen. Hvad 

enten der blev dyrket seksradet eller toradet byg, var der som oftest tale om såkaldt landbyg, der var uensar-

tede blandinger af forskellige sorter.
6
 Efterhånden som bønderne fik bedre styr på sortering af kornet i løbet 

af 1800-tallet, vandt den toradede byg større udbredelse, da denne gav en mere ensartet maltning. Jo rene-

re korn desto indre behov for høj enzymaktivitet.
7
  Dog blev malt af seksradet byg efterspurgt af en del bryg-

gere specielt til hvidtøl frem til slutningen af 1800-tallet.  

Chevallierbyggen gav et højere udbytte af store kerner og kunne anvendes til malt af høj kvalitet. Chevallier-

byggen havde dog forskellige ulemper, den krævede bl.a. megen gødning og langt mere jordbehandling end 

de ældre bygsorter for at gro i dansk jord. Værre var det dog, at stråene var bløde. Der var dermed risiko for, 

at byggen lagde sig ned, hvis den blev overgødsket. Efterhånden indførtes andre typer af forædlet toradet 

byg på de danske landbrug.
8
 Toradet byg voksede bedst i varme jorder og gav størst udbytte, når jorden var 

godt drænet og lerholdig. Skulle man dyrke maltbyg, var det tillige nødvendigt, at jorden lå lavt og tæt ved 

hav eller fjord.
9
  

På denne baggrund kan det ikke undre, at maltproduktionen er forekommet ved Ebeltoft i flere hundrede år. 

Ebeltoft er omgivet af vand på tre sider, og oplandet, hvor byggen til malten dyrkedes, ligger dermed også 

tæt ved havet og til dels lavt beliggende. Allerede Pontoppidan anførte i sin Danske Atlas fra 1700-tallet, at 

næringen i Ebeltoft bestod mest af øl- og brændevinssalg, maltning og grove vares handel med bønderne.
10

 

Af toldregnskaberne for Ebeltoft købstad fremgår, at der i hvert fald så tidligt som 1680 er blevet udført malt 

fra Ebeltoft Havn. I størstedelen af 1700-tallet oversteg udførslen af malt udførslen af byg.
11

    

                                                           
1
 Hansen, Vibeke Kaiser (2003): Bryggeriet Thor, rapport KHM 1964, s. 4 

2
 Hansen, Vibeke Kaiser (2003): Bryggeriet Thor, rapport KHM 1964, s. 4 

3
 Svenstrup Carl (1857): Grenaa Bys Historie, bd. C1, Grenaa, s. 128 

4
 Hvidtved, Poul: registrant over borgerskaber i Ebeltoft, Museum Østjylland 

5
 Iacobsen, Carl (1935): Ølbrygning i gamle Dage i Købstadsmuseet ”Den gamle By” Aarbog 1935, s. 37 og Krarup, I. B. 

(1895): Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 indtil Nutiden, bd.1 Det sydøstlige Jylland. København, 
s. 155. 
6
 Iacobsen, Carl (1935): Ølbrygning i gamle Dage i Købstadsmuseet ”Den gamle By” Aarbog 1935, s. 37f. 

7
 Borgen, Anders (2009): Kornets historie i Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum. Nr. 5 Årbog 2009, s. 86. 

8
 Borgen, Anders (2009): Kornets historie i Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum. Nr. 5 Årbog 2009, s. 87. 

9
 Krarup, I. B. (1895): Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 indtil Nutiden, bd.1 Det sydøstlige Jyl-

land. København, s. 155 
10

 Pontoppidan, Erik (1768): Den Danske Atlas, bd. IV, s. 277 
11

 Albeck, Gustav, red. (1951): Ebeltofts Købstads historie, Ebeltoft, s. 296 
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Maltens tilvirkning 

Byggens vej fra korn til malt foregår i nøje afstemte processer. På trods af store tekniske fremskridt er det 

endnu den samme fremgangsmåde, der anvendes ved maltfremstillingen i dag som det var, da S.B. Lund-

berg begyndte at fremstille malt i Ebeltoft. Hvad enten malten produceres i et fuldautomatiseret produktions-

anlæg eller ved håndkraft, skal byggen først udvælges og støbes, inden den kan spire for til slut at blive tør-

ret.  

Valg af byg 

Det første trin i maltproduktionen er udvælgelsen af det rette korn. I flere ældre afhandlinger om ølbrygning 

anbefaledes, at der til malten anvendtes korn af samme sort, fra den samme jordbund og samme høst, idet 

uensartethed i kornets beskaffenhed havde stor indflydelse på kvaliteten af malten. Maltning af uensartet 

landbyg gav malt af dårligere kvalitet end malt produceret af byg af samme sort. Desuden ville forskellighed i 

graden af tørhed påvirke udblødningstiden, og forskel på kærnernes størrelse ville medføre uensartet spi-

ring.
12

   

Støbning 

Når byggen var blevet sorteret og renset, blev den sat i støb – udblødt i vand – i et dertil indrettet kar. I bun-

den af karret var et afløb, som gjorde det muligt at tappe vandet af, når byggen var udblødt. Hvor længe, 

byggen skulle stå i støb, afgjordes af byggens beskaffenhed men oftest drejede det sig om 72 til 96 timer. 

Byg, der var tilstrækkeligt udblødt, kunne trykkes itu mellem to fingre eller bøjes over en negl uden at briste. 

Der måtte ikke findes tørre dele i det indre af kornet.  

Spiring 

Efter udblødningen skulle byggen spire. Formålet med spiringen er at danne diastase, et enzym, der kan 

omdanne kornets indhold af uopløselig stivelse til opløseligt og forgærbart sukker. Byggen blev flyttet fra 

støbekarret til maltgulvene, hvor den, inden den blev bredt ud i et jævnt lag, blev vendt og kastet, således at 

overflødigt vand blev fjernet fra byggen. Selve spiringen foregik under meget kontrollerede forhold, idet byg-

gens temperatur under spiringen var af afgørende betydning for maltens kvalitet. Indtil det blev muligt at 

kontrollere temperaturen i malteriet, var det derfor kun muligt at malte ni måneders om året. Den bedste 

spiring fandt sted langsomt og ved lav temperatur. Under spiringen udviklede byggen varme, og der var lige-

ledes risiko for mugdannelse og sammenvoksninger, hvorfor byggen jævnligt måtte vendes og kastes under 

spiringen. Spiringen skulle finde sted fra roden. Når rodspirerne var ca. så lange som kernerne, og inden 

byggen spirede fra toppen, blev spiringen bragt til ende ved tørring. Efter spiringen var byggen blevet om-

dannet til grønmalt. 

Tørring 

Efter spiring skulle grønmalten tørres for at give den rette farve og aroma. På Lundbergs Maltfabrik blev 

malten tørret ved hjælp af kunstig varme i en tørreovn. Tidligere og på mange gårde var det udbredt at vind-

tørre malten på et dertil indrettet loft. Uanset tørringsmetoden var det nødvendigt at vende malten undervejs 

for at sikre en ensartet tørring. I tørreovnen eller i køllen blev malten bredt ud på tætmaskede riste – køllefla-

ger, således at varmen kunne trænge ind til grønmalten fra alle sider. I køller med flere etager blev grønmal-

ten ofte flyttet nedefter i køllen, således at den gennem tørreprocessen havde ligget på alle kølleflager, idet 

varmen ikke var ensartet i hele køllen. Efter tørringen blev spirerne fjernet i maltpudsemaskinen, og malten 

blev malet. Produktet var nu klar til pakning og salg.
13

 

                                                           
12

 Prahl, Henrik (1778): Den økonomiske Haandbog, bd II, citeret i Iacobsen, Carl (1935): Ølbrygning i gamle Dage i 

Købstadsmuseet ”Den gamle By” Aarbog 1935. 
13

 Glamann, Kristof (1962): Bryggeriets historie i Danmark indtil slutningen af det 19. årh. 
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5.2 Fra købmand til maltgører 

I oktober 1857 lejede købmand Søren Buchtrup Lundberg en købmandsgård i Ebeltoft af vicekonsul og 

købmand Peter Julius Ørting. Af lejekontrakten, der er dateret den 14. december 1857, fremgår, at lejemålet 

gjaldt for otte år og omfattede 

”de 8 nordre Fag af Stuehusets nedre Etage, hvori er indrettet 2 Stuer, 1 Soveværelse og et Værelse til Bou-

tiksfolkene, et Pigekammer samt Kjøkken, ligesom ogsaa Colonial- og Smørkjælderen samt den halve Deel 

af Viinkjælderen under Forhuseet.”  

Desuden fik S.B. Lundberg lagerplads i forskellige kældre, pakhuse og lofter og måtte opbevare brændsel i 

gården. Lejekontrakten omtaler hverken tørreovn eller maltkølle.
14

  Men en sådan har ganske givet været på 

stedet på grund af P.J. Ørtings kornhandel. Ørting opkøbte store mængder korn fra oplandets bønder med 

videresalg eller eksport for øje. Inden kornet kunne lægges på magasin, måtte det tørres for ikke at mugne 

eller vokse sammen i kager. 

Søren Buchtrup Lundberg blev født i Ebeltoft i 1831. Hans forældre var skomagermester Christian Lundberg 

og hustru, Kristine Olesen. I 1835 flyttede han med forældrene til Aarhus, hvor han voksede op i små kår. 

Som 14årig kom han i lære som købmand hos Peter Julius Ørting i Ebeltoft. Da læretiden, der varede fem år, 

var afsluttet, arbejdede han sig op til at blive Ørtings højre hånd. Kort tid før sin 26års fødselsdag i 1857 

begærede han borgerskab som købmand i Ebeltoft, og snart herefter forpagtede han P.J. Ørtings køb-

mandshandel i Adelgade. Samtidig forpligtede han sig til at tage tjeneste i byens brand- og politikorps.
15

 I 

1858 giftede S.B. Lundberg sig med Kirstine Maria Sørensen, der var datter af en tjenestekarl i Aarhus. I 

løbet af de følgende år fik de fire sønner, Christian, Niels, Frederik og Carl.
16

  

 

Maltfabrikkens grundlægger S.B. Lundberg (1831-1901) 

S. B. Lundbergs udlejer, P.J. Ørting, var Ebeltofts store købmand. Ved siden af sin købmandshandel med 

korn- og tømmerhandel spekulerede P.J. Ørting i international kornhandel. Spekulationerne slog imidlertid 

fejl i slutningen af 1850’erne, hvorefter hans bo blev taget under konkursbehandling, og han flygtede til Flori-

da. Hans bror, Sophus Ørting, overtog købmandsgården og solgte den i 1861 til S. B. Lundberg, som med 

hjælp fra sin familie
17

 og enkefru Jacobine Meulengracht i Aarhus lige netop magtede at gennemføre kø-

                                                           
14

 Lejekontrakt mellem P.J. Ørting og S.B. Lundberg, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 2000/1312 
15

 Afskrift af borgerskabsbrev, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/475 
16

 Kirkebog for Aarhus, Vor Frue sogn og folketællingerne for Ebeltoft Købstad 1860 og 1870, via arkivalieronline.dk 
17

 Lundberg, Frederik: Købstadshistorier. Minder og anekdoter fra Ebeltoft 1850-1890, Herning, s. 6 
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bet.
18

 Jacobine Meulengracht ydede et lån på 12.900 rigsdaler mod en 1. prioritets panteobligation i ejen-

dommen
19

. Jacobine Meulengracht var mor til Lars Christian Meulengracht, der i en årrække ejede bryggeri-

et Ceres i Århus, hun må derfor have haft en vis interesse for ølbryggeri Det har ikke været muligt yderligere 

at afdække forbindelsen mellem Jacobine Meulengracht og S.B. Lundberg, men i midten af 1800-tallet var 

det ikke usædvanligt at købmænd havde en udlånsvirksomhed ved siden af deres daglige virke. Det er der-

med muligt, at lånet til Lundberg var en ren og skær investering fra enkefru Meulengrachts side.   

Det vides ikke med sikkerhed, fra hvornår S. B. Lundberg havde maltfremstilling som sin hovedbeskæftigel-

se. Det er først så sent som i 1890, at Lundberg selv definerer sig som maltfabrikant i folketællingerne. Indtil 

da er han opført som købmand
20

. Under alle omstændigheder udlejede S.B. Lundberg i 1867 købmands-

handlen samt en del af beboelsen i købmandsgården i Adelgade til købmand Lauritz H. Larsen
21

. Fra dette 

tidspunkt og nogle år frem var Lundbergs hovedbeskæftigelse formodentlig maltproduktion og korntørreri.
22

    

To forhold gjorde sig gældende for, hvorfor S.B. Lundberg med tiden valgte at satse på maltfremstilling. Den 

ene skal findes i næringsfrihedsloven af 1857. Fra slutningen af 1700-tallet vandt teorier om økonomisk libe-

ralisme stadigt større fremgang i Europa og også i Danmark. Købstædernes eneret til de såkaldte borgerlige 

erhverv, altså håndværk og handel, blev i stigende grad anset for konkurrencebegrænsende og hæmmende 

for landets økonomiske udvikling. I løbet af første halvdel af 1800-tallet gennemførte centraladministrationen 

derfor forskellige tiltag, der udhulede monopolet for til slut at vedtage loven om næringsfrihed i 1857. Med 

denne ophævedes købstædernes eneret på borgerlige erhverv endeligt. Endnu var det dog ikke tilladt at 

udøve handel inden for en 1½mil fra en købstad.
23

  

Den anden årsag, til at S.B. Lundberg valgte at satse på maltfremstilling, var, at han i sin tid som lærling, 

handelsbetjent og købmand kunne iagttage det fænomen, at byens og landbrugets husmødre i stigende 

grad begyndte at købe øl til deres husholdninger, og ligeledes var det et fåtal af de kvinder, der endnu bryg-

gede selv, som tillige selv fremstillede malt
24

. En tendens der gjorde sig gældende over hele landet. S.B. 

Lundberg gjorde så at sige en dyd af nødvendigheden, da hen begyndte at flytte fokus i sin virksomhed fra 

handel fremstillingen af et gangbart produkt, hvilket malt i stigende grad blev i anden halvdel af 1800-tallet. 

S. B. Lundberg var udlært købmand og ikke maltgører, men han har formodentlig lært faget af P.J. Ørting 

eller af en arbejdskarl, der var beskæftiget med den maltfremstilling, der fandt sted i flere af Ebeltofts køb-

mandsgårde. I flere af disse gårde var tillige bryggerier og brændevindsbrænderier, hvortil der er blevet 

fremstillet malt.  

S.B. Lundberg var en mønsterbryder forstået på den måde, at han satte sig ud over sin sociale position. I 

sidste fjerdedel af 1800-tallet rekrutteredes det stigende antal af industriens ledere fra et ganske lille udsnit 

af den danske befolkning. Hovedparten havde fædre, der var selvstændigt erhvervsdrivende enten inden for 

samme branche eller handel. Knap en fjerdedel blev rekrutteret blandt embedsmændene, og endnu færre 

kom som Lundberg fra arbejderklassen/ lavere middelklasse. Faderen, der var selvstændig skomagermester 

i Ebeltoft, arbejdede efter flytningen til Aarhus som svend ved en anden mester. Skomagerne hørte til blandt 

de økonomisk dårligst stillede blandt de selvstændige håndværkere. Overgangen fra selvstændig skoma-

germester i Ebeltoft til skomagersvend i Aarhus betød givetvis en social tilbagegang for familien Lundberg og 

formodentlig tillige en nedgang i indtægt.
25

 Det lå dermed ikke i kortene, at sønnen skulle blive fabrikant og 

                                                           
18

 Afskrift af auktionsskøde, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 2000/1311 
19

 Real Pante- og Skjøderegister, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv. 
20

 Folketællinger for Ebeltoft Købstad, 1860, 1870, 1880 og 1890 via www.arkivalieronline.dk 
21

 Afskrift af lejekontrakt mellem L.H. Larsen og S.B. Lundberg, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/449. 
22

 Det fremgår af avisannoncer fra senere tider, at Lundbergs fabrik tog sædekorn ind til tørring. 
23

 Boje, Per og Kallestrup, Morten (2004): Marked, erhvervsliv og stat. Dansk Konkurrencelovgivning og det store er-
hvervsliv, Gylling, s. 19ff. 
24

 Afskrift af brev, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/477 
25

 Christian Lundbergs skattebetaling i Ebeltoft og Aarhus er ikke undersøgt, hvorfor dette ikke vides med sikkerhed. 
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ende blandt det bedre borgerskab i Ebeltoft med sæde i byrådet.
26

 Når det alligevel lykkedes for S.B. Lund-

berg at få en læreplads i handelsbranchen, skyldtes det for en stor del moderens kontakter. P.J. Ørtings 

fader, Niels Ørting, var gift med S.B. Lundbergs moster, Karen Olesen. P.J. Ørting var i øvrigt gift med Karen 

Olesens datter af første ægteskab.
27

 Når Lundberg herefter formåede at arbejde sig op til regulær fabrikant, 

var det i høj grad, fordi han legemliggjorde entreprenøren, der formåede at se nye muligheder i allerede giv-

ne rammer.
28

 Produktionen og salget af malt var ikke et fremmed fænomen i de danske købmandsgårde, og 

slet ikke på Djursland, hvor dyrkningen af maltbyg havde gode vilkår. S.B. Lundbergs nye tiltag bestod i at 

udvide en håndværksproduktion til en fabrik. Dette skete på et tidspunkt, hvor øl i stigende grad blev indu-

strielt produceret, og hvor hovedparten af industribryggerierne havde egen maltfabrik. 

Lundbergs fokusering på forøgelsen af maltproduktionen i købmandsgården fandt tillige sted på et tidspunkt, 

hvor det danske landbrug var i krise. Landbruget var i høj grad koncentreret omkring dyrkning af korn, og i 

1800-tallets anden halvdel havde en række andre kornproducerende lande gjort deres indtog på verdens-

markedet. For en stor del lykkedes det at afværge den danske landbrugskrise ved en omlægning af store 

dele af landbruget til animalsk produktion.
29

 På Djursland opstod der ikke tradition for gårde med store be-

sætninger, derimod bibeholdtes planteavlen som hovedindtægtskilde for de fleste landmænd.
30

 I modsæt-

ning til ordinær byg var de tidlige sorter af maltbyg forbundet med større arbejdsbyrde i form af øget jordtilbe-

redning, men prisen for maltbyg var tilsvarende højere,
31

 og derfor begyndte flere landmænd mod at dyrke 

maltbyg frem for foderbyg.      

5.3 Lundbergs første maltgøreri  

Natten til den 24. marts 1861 udbrød brand i et af de pakhuse, Lundberg havde lejet af Ørting. Lundberg selv 

og et par daglejere havde arbejdet med at tørre et parti vinterhvede i pakhuset.  Branden var lokaliseret til 

den sydvestlige del af bygningen, hvor ilden formodentlig opstod på grund af et ubevogtet lys, der var an-

bragt nærved letantændeligt materiale. Branden forårsagede et hul af en alens størrelse i pakhusets tre lof-

ter med sammenstyrtninger mellem de tre etager til følge. Ingen kom dog til skade. Lundberg og daglejerne 

blev senere samme år fundet skyldige i overtrædelse af forskrifterne i brandforordningen for købstæder og 

dømt til at betale en bøde til Ebeltoft brandkasse.
32

  

 

                                                           
26

 Boje, Per (1997): Dansk Industri efter 1870, bd. 5. Ledere, ledelse og organisation 1870-1972, Viborg  
27

 Folketællinger for Ebeltoft 1840, 1845, 1860 via www.arkivalieronline.dk.  
28

 Swedberg, Richard (2007): Rebuilding Schumpeter’s Theory of Entrepreneurship, foredrag ved Conference on Mar-
shall, Schumpeter and Social Science, Hitotsubashi University, 17-18. Marts 2007 
29

 Bjørn, Claus (1988): Det danske Landbrugs historie bd. 3, Odense, s. 243ff 
30

 Djursland Lanboforening. 
31

 Borgen, Anders (2009): Kornets historie i Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum. Nr. 5 Årbog 2009, s. 87 
32

 Afskrift af Brandrettens Protocol 28. marts og 9. juli 1861, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/475. 
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Det første malteri i købmandsgårdens pakhus, fotograferet omkring 1888. 

Branden havde dermed kostet dyrt. Ikke alene måtte S.B. Lundberg betale en bøde til købstadens brand-

kasse, han havde tillige et stort parti korn til opbevaring for en århusiansk købmand, hvilket der ganske givet 

skulle ydes erstatning for.
33

 Allerede på dette tidspunkt var der således handelsforbindelse mellem S.B. 

Lundberg og købmændene i Aarhus. Da pakhuset blev renoveret, var der derfor ikke råd til at genopbygge 

den tredje etage. Det var i dette renoverede pakhus, at S.B. Lundberg indrettede det malteri, der siden skulle 

udvikle sig til en egentlig fabrik. I brandforsikringsprotokollen for Ebeltoft Kjøbstad fra 1867-1877
34

 er der 

tilføjet ”maltgjøreri uden kølle” ved angivelsen af pakhusets anvendelse. Tørreovnen var endnu placeret i en 

anden bygning. Et samlet maltningsanlæg var der således endnu ikke tale om.   

5.4 Magre år 

De første år med maltfremstilling som primære beskæftigelse uden den store kolonialhandel at trække på 

har givet vis ikke været nemme at komme igennem økonomisk. Allerede i 1868 blev Lundberg genstand for 

en udlægsforretning. Han havde skrevet en veksel til slagter Jørgensen, som han ikke formåede at betale 

tilbage i tide. Derfor blev der gjort udlæg i hans løsøre og penikuære udeståender.
35

 Sommeren 1868 havde 

tillige været ualmindelig fugtig, hvilket medførte, at det var svært at få byggen til at spire. Dette år måtte 

brygmesteren på Albani kassere øl, der var forsøgt brygget på malt af byg fra 1868.
36

 Det er ikke usandsyn-

ligt, at også Lundbergs produktion slog fejl i 1868. Maltfabrikken var i det hele taget en virksomhed, der var 

følsom over for høstens kvalitet. 

Fra 1875 overtog Lundberg igen sin købmandshandel, idet købmand Larsen flyttede handelsvirksomheden 

og dermed en stor del af kundekredsen til sin faders ejendom, kaldet Bryggergården. L.H. Larsens svoger, 

Bøegh blev ved samme ombæring brygger i Bryggergården. Et brev fra S. B. Lundbergs søn, Frederik 

Lundberg, lader vide, at der herefter var kold luft mellem købmand Larsen og Lundberg. Bl.a. indrettedes 

igen bryggeri i Lundbergs gård i direkte konkurrence med bryggeriet i Bryggergården, og da S.B. Lundberg 

genoptog sin købmandshandel, lykkedes det tillige for ham at vinde en god del af sine tidligere kunder tilba-

ge.
37

 Bryggeriet blev bestyret af brygger Julius Hermann Friedrich Handlos fra Schlecien. Han var kommet til 

Danmark omkring 1855-56, hvor han havde arbejdet på Ceres i Aarhus. Den første brygning af bayersk øl 

på Ceres kunne blandt andet brygger Handlos tage æren for.   

Efterspørgslen efter malt begyndte efterhånden at blive forøget, og S.B. Lundbergs kræfter blev i stadig hø-

jere grad lagt i maltproduktionen. Det ses af folketællingen 1870, at Lundberg ikke havde nogen former for 

folkehold boende i sin husholdning.
38

 Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke var ansatte på fabrik-

ken, men folketællingerne fra dette tidspunkt viser ikke, hvor tjenestekarle, der ikke delte husholdning med 

deres husbond, arbejdede. Det er derfor ikke muligt at skaffe et overblik over, hvor mange personer, der 

deltog i maltproduktionen, men det formodes at været et fåtal antageligt under fem personer i denne periode, 

hvis man sammenligner med forholdene i slutningen af 1930’erne, hvor antallet var 13 personer i den egent-

lige produktion på et produktionsanlæg, der var væsentligt større. Fra begyndelsen af 1870’erne var malt-

produktionen var begyndt at tage en sådan fart, at Lundberg måtte avertere efter råvareleverandører ligesom 

han reklamerede for sit produkt i Ebeltoft Avis. 

                                                           
33

 Ebeltoft Folketidende 25. marts 1961. Navnet på købmanden fremgår desværre ikke af avisartiklen. 
34

 Landsarkivet for Nørrejylland, arkivnummer BRK 4-1. 
35

 Skøde- og panteprotokol 1688-1927, Landsarkivet for Nørrejylland, arkivnummer B55A SP-27. 
36

 Boje, Per og Johansen, Hans Chr.(1989): Altid på vej… Albani Bryggeriernes historie 1859-1984, Odense 
37

 Afskrift af brev, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/477. 
38

 Folketælling for Ebeltoft Købstad 1870 via www.arkivalieronline.dk 
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”Godt Byg faaes byttet med Malt af fortrinlig kvalitet og Byg modtages til Maltning a 5Mk. Tønden
39

 hos S.B. 

Lundberg”.
40

  

En stor del af kundegrundlaget skulle således endnu findes blandt de lokale indbyggere i Ebeltoft og oplan-

det, ligesom bønderne i oplandet udgjorde hans råvareleverandører.  

På baggrund af det tilgængelige kildemateriale er det ikke muligt at afgøre, om S.B. Lundberg til en begyn-

delse producerede forskellige typer malt, eller om hans produktion var alene var koncentreret om en enkelt 

type malt. Fra slutningen af 1890’erne begyndte pilsnerøllet at vinde udbredelse på det danske marked,
41

 og 

i forbindelse hermed eller kort senere begyndte Lundbergs Maltgøreri formodentlig tillige at producere pils-

nermalt – en type malt, der var endnu lysere end, hvad der ellers blev anvendt i dansk ølbrygning. 

5.5 Gode år fra midten af 1880’erne 

Folketællingen fra 1880 viser, at der nu boede en tjenestekarl og en tjenestepige i Lundbergs husholdning.
42

 

Mellem 1870-1880 var der således blevet oparbejdet et økonomisk råderum, der gjorde det muligt at ansæt-

te folkehold. Endnu i 1885 regnedes Lundbergs malteri ikke blandt industrierne i Ebeltoft.
43

 Der var stadig 

tale om en mindre produktion af malt beregnet på en lokal kundekreds. Fra midten af 1880’erne begyndte 

der en udvikling i produktionen og salget af malt. Maltproduktionen nåede her en udstrækning, der gjorde det 

svært for S.B. Lundberg at overkomme både maltproduktion, administration og købmandshandel. S. B. 

Lundberg skulle ifølge sønnen, Frederik Lundberg, havde udtalt, at ”sælge kan vi igen sagtens, men få det 

lavet..”.
44

  Derfor inddrog han i 1886 sønnen Frederik Lundberg i virksomheden, hvor han overtog ansvaret 

for maltproduktionen.
45

  

Frederik Lundberg blev født i Ebeltoft den 28. august 1864 (død 1933)
46

, mens Jylland og Ebeltoft endnu var 

besat af preusserne. I en alder af 14 år begyndte han sin karriere som handelslærling i faderens købmands-

handel. Efter endt lærlingetid aftjente han sin værnepligt, hvorefter han oprindeligt havde intentioner om at 

studere på Brocks Handelsskole. I stedet returnerede han i 1886 for at arbejde i faderens virksomhed.
47

    

Det anlæg, der blev anvendt til maltproduktionen i 1880’erne, var i 1880 udstyret med to støbekar af træ, der 

hver kunne rumme 1900 pund byg. Støbekarrene var placeret i maltkælderen, og en rørledning forsynede 

dem med vand. Rørledningen var af en sådan beskaffenhed, at den kunne fryse til om vinteren, hvorfor der 

måtte pumpes vand ind med jævne mellemrum. Frøs rørledningen alligevel, måtte der manuelt bæres vand 

til støbekarrene.
48

 En egentlig maltkølle var endnu ikke blevet bygget, hvorfor malten måtte tørres i korntør-

reovnen. Kapaciteten her var dog lille. 

Inddragelsen af Frederik Lundberg gavnede i høj grad virksomheden. I 1886 blev der forarbejdet 70 tønder 

malt på Lundbergs malteri. I 1888 var tallet fordoblet til 140 tønder.
49

 Det øgede salg fra midten af 1880erne 

gav økonomisk mulighed for en udbygning af produktionsanlægget, der i 1889 blev udvidet en ny tørreovn. 

                                                           
39

 Malt blev målt efter rummålet ”korntønde”. En korntønde var efter forordning af 1683 fastsat til 139,1L. Thestrup, Poul 
(1991): Pund og alen. Danske mål- og vægtenheder fra 1683-reformen til i dag, Helsingør.   
40

 Ebeltoft Avis 10.oktober 1872 og 9. januar 1873. 
41

 Johansen, Hans Chr. (1997): Industriens vækst og vilkår 1870-1973, Dansk industri efter 1870, bd. 1, Viborg, s. 104 
42

 Folketælling for Ebeltoft Købstad 1880, via www.arkivalieronline.dk 
43

 Bayer, I.C. (1885): Dansk Provindsindustri statistisk fremstillet, København. 
44

 Afskrift af brev, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/477. 
45

 Lundberg, Carl (1918): Jyske Byer og deres Mænd, Ebeltoft, s. 90  
46

 Kirkebog og folketælling for Ebeltoft 1870, via www.arkivalieronline.dk  
47

 Beretning af Margrethe Lundberg, uregistreret arkivalie, findes i scannet form i sagen og er afleveret til Ebeltoft Byhi-
storiske Arkiv 
48

 Afskrift af brev, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/477 
49

 Afskrift af brev, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/477. 
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Ovnen var ifølge brandforsikringen opført i grundmur med bræddetag. Den var 8X12 alen og 9,25 alen høj 

og havde indvendige jernbjælkelag og indmurede hvælvinger.
50

  

Virksomhedens udvikling gjorde det herefter muligt omkring 1890 tillige at inddrage den anden søn, Niels 

Lundberg, der til en begyndelse fik ansvaret for kolonialhandlen på stedet. Niels Lundberg blev født i Ebeltoft 

i 1861 (død 1921). Som sin fader og broderen, Frederik, havde også Niels Lundberg stået i handelslære, 

inden han begyndte at læse på Brochs Handelsskole. Efter endt uddannelse boede han i Horsens, hvor han 

arbejdede på Horsens Dampmølle.
51

 I Horsens mødte han Astrid Christensen, som han giftede sig med. Et 

ægteskab der senere skulle vise sig betydningsfuldt for maltfabrikkens udvikling.
52

  

                             

Frederik Lundberg (1864-1934)                         Niels Lundberg (1861-1921)                                                                                                                  

S.B. Lundbergs sønner havde forskellige interesser og varetog derfor også forskellige funktioner i virksom-

heden. Frederik Lundberg fik ansvaret for maltproduktionen, mens Niels Lundberg drev købmandshandlen, 

indtil den blev solgt fra i 1903, hvorefter han påtog hele administrationen af maltfabrikken. Hver for sig var de 

overbevist om, at netop deres arbejde var det vigtigste for fabrikkens videre overlevelse, og den overbevis-

ning besværliggjorde samarbejdet mellem dem.
53

  

5.6 Det første fabriksanlæg 

I løbet af 1890’erne foretog S.B. Lundberg og sønnerne flere forskellige ændringer i bygningsmassen. Der 

var således blevet opbygget et økonomisk overskud i virksomhed, som gjorde det muligt at investere i fa-

briksanlægget. Det er også muligt, at virksomheden efterhånden havde nået en sådan udbredelse, at det var 

muligt for Lundberg at låne penge i banken til denne investering. I 1892 blev der opført et nyt kornmagasin i 

forbindelse med en stald, og i 1895 var turen kommet til renovering af og tilbygninger til bryggeriet. Af afgø-

rende betydning for udviklingen for maltfabrikken var dog bygningen af et nyt støberum og en maltkølle i 

1895. Støberummet blev bygget umiddelbart op af pakhuset, hvor maltproduktionen fandt sted. Til pakhuset 

blev opført en 25 alen høj dampskorsten.  

Det nye støberum var 50 alen langt, 21½ alen bredt og 5½ alen mellem sokkel og gesims. Desuden var der 

et tilbygget halvtag med en indmuret 4 hestes dampkedel samt et rum til opbevaring af kul Bygningen havde 

                                                           
50

 Brandtaksation, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv 2002/776 
51

 Beretning af Margrethe Lundberg, uregistreret arkivalie, findes i scannet form i sagen og er afleveret til Ebeltoft Byhi-
storiske Arkiv. 
52

 Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 1999/476 lb1. 
53

 Brev, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 2002/157. 
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ét rum med murstensgulv lagt på beton. Rummet var indrettet med et 15½ alen langt og 2½ alen højt, muret 

støbekar, hvori var to skillerum. I støberummet var desuden en fritstående dobbelt triør. Kælderen havde 

gulv af mursten på betonunderlag. Gennem hele rummet løb to jernbjælker, der hver hvilede på otte søjler af 

jern. Loftet bestod af murede hvælvinger. I et rum for sig stod en 3HK lav- og højtryks dampmaskine med 

svinghjul og remskiver samt suge- og trykpumpe.  

Maltkøllen var ni alen på hver led og 21 alen høj. Den var bygget i mursten og havde takkede gavle i øst og 

vest. På køllen hvilede en rund skorsten. Køllen var ligeledes bygget sammen med pakhuset. På 1. etage i 

køllen var fyrkammeret, hvor indfyringsapparatet stod. Anden etage havde murstensgulv og var benævnt 

luftkammeret. I mustensgulvet løb en varmekanal af ildfaste sten. På tredje etage fandtes ca. 500 alen jern-

rør, over hvilke var et ristedæk. Gulvet i femte etage var ligeledes et ristedæk, der hvilede på jernbjælker. 

Der var altså to etager til tørring af malten. Loftet i femte etage var en krydshvælving med korsankre, øverst 

var en jernventil, der endte i den runde skorsten, hvori også skorstenen fra indfyringsapparatet udmunde-

de.
54

   

                        

Maltfabrikken efter tilbygning af støbesalen 1895              Maltkøllen fra 1895      

                                                                                                                                               

Det var således først fra 1895 med bygningen af maltkøllen og det nye støberum, at der stod et regulært 

maltningsanlæg på grunden. Indtil da var maltningen foregået inden for købmandsgårdens formodentlig be-

grænsede rammer for produktionen. I forbindelse med opførelsen af støberummet og maltkøllen foregik tilli-

ge en begyndende mekanisering af maltproduktionen, idet vandpumperne nu formodentlig var forbundet 

med dampmaskinen. Malten skulle dog endnu bæres ud på spiregulvene og kastes med håndkraft. Det var 

ligeledes med håndkraft, at malten blev vendt under tørringen i køllen. Maltgøring var stadig i høj grad et 

manuelt arbejde. Lønninger og øvrige arbejdsforhold på dette tidlige tidspunkt i virksomhedens historie ken-

des ikke. Arbejdskarlene på maltfabrikken har formodentlig haft arbejdsdage der i længde mindede om ar-

bejdsdagene på lignende virksomheder. Det vil sige fra 5 om morgenen til kl. 20.00, afbrudt af en to timers 

pause midt på dagen, hvor dagens varme måltid blev indtaget. Desuden var der sandsynligvis en halv times 

pause for- og eftermiddag.
55

   

Fra slutningen af 1870’erne betød den stigende efterspørgsel på bayersk øl, og den følgende landsdækken-

de stigende efterspørgsel på malt, at flere af landets malterier blev udbygget. På Gl. Carlsberg i 1879 og på 

Ny Carlsberg i 1882 blev der opført et patenteret, højmoderne, pneumatisk kassemalteri, der arbejdede efter 

et fremkastningsprincip, hvor den spirede malt kontinuerligt blev flyttet i retning mod køllen.
56

 Der skulle gå 
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mange år, inden der blev indrettet malteri med spirekasser i Lundbergs Maltfabrik. I 1893 var Fuglsang 

Bryggeri blevet adskilt i to virksomheder dels bryggeri, dels maltfabrik, og Fuglsangs maltfabrik må have 

udgjort en væsentlig konkurrent til Lundbergs Maltfabrik på det sønderjyske marked
57

. Ligeledes opførte L. 

Chr. Meulengracht et malteri i forbindelse med Ceres.
58

 I Randers udvidede brygger Synnestvedt sit produk-

tionsapparat med nye lagerkældre i 1870’erne. De forbedrede lagerforhold medførte en kvalitetsforbedring i 

øllet, og omsætningen steg.
59

 Den stigende efterspørgsel medførte, at det var nødvendigt enten at udvide 

eller at opføre et nyt bryggeri. Synnestvedt valgte det sidste, og i samme ombæring blev der dannet et aktie-

selskab under navnet ”A/S Bryggeriet Thor”. I 1876 stod det nye bryggeri med eget malteri færdigt.
60

 En 

anden konkurrerende maltfabrik, der blev opført på dette tidspunkt var Horsens Ny Malteri, der blev opført af 

Østjyske Bryggerier i 1898, der på opførelsestidspunktet var Danmarks største industribygning.
61

 

Udbygningen af flere af landets malterier må givetvis hænge sammen med et øget salg af bayersk øl. Stig-

ningen i efterspørgslen og produktionen af bayersk øl medførte tillige en stigning i efterspørgslen på malt. 

Salget af bayersk øl steg ubrudt fra de danske bryggerier begyndte at brygge dette i midten af 1800-tallet og 

frem til 1891, hvor der blev indført en ølskat, og salget begyndte at stagnere. Markedet for traditionelt hvidtøl 

øgedes endnu i 1870’erne, men mange hvidtølsbryggerier så sig nødsagede til tillige at brygge bayersk øl og 

konkurrencen på ølmarkedet skærpedes. Ølskatten, der blev introduceret den 1. april 1891, betød, at dansk 

produceret øl med 2 ¼ vægtprocent alkohol eller mere blev beskattet.
62

 Der havde tidligere i 1865 været 

fremlagt et forslag om i stedet for en ølskat at indføre en maltskat, således at alt øl blev beskattet. Dette 

forslag havde dog ikke vundet genklang hos lovgiverne af den grund, at svagere øltyper blev anset for en 

nødvendighedsvare for de økonomisk svagtstillede i samfundet. En sådan maltskat kunne i høj grad have 

haft en negativ påvirkning af den på daværende tidspunkt lille maltproduktion i Ebeltoft. Skattelisten
63

 for 

1870 viser, at S.B. Lundberg i dette år ansloges at tjene 600kr. hvilket var mindre end den løn, Bryggeriet 

Albani udbetalte til deres arbejdere.
64

 S.B. Lundberg selv oplevede dog en ikke ubetydelig indtægtsfremgang 

fra 1870 til 1880, hvor hans anslåede indtægt var mere end fordoblet til 1600kr. Fremgangen fortsatte gen-

nem 1880’erne til 1890, hvor Lundbergs indtægt blev anslået til 3000 kr. I disse år var der således en tydelig 

fremgang for Lundbergs virksomhed.
65

 Virksomhedens fremgang viste sig tillige i en markant forøgelse i 

udførslen af malt fra byens havn. Ifølge Ebeltoft Avis blev der i 1887 udført 450 tønder malt til indenlandske 

havne uden for Jylland. I 1896 efter udbygningen af maltfabrikken var antallet steget til 4041 tønder
66

, altså 

en stigning i udførslen af malt på godt 800 %. Andre maltproducenter kan have tegnet sig for en del af stig-

ningen, men sikkert er det, at Lundbergs maltfabrik stod for en ganske betragtelig del af denne. 

I årene efter 1895 blev fabrikken løbende moderniseret, idet man indførte forskellige mekaniske hjælpemid-

ler i Lundbergs maltfabrik. Da fabriksanlægget blev genvurderet til brandforsikringen pga. prisstigninger på 

jern, fandtes der en maltpudsemaskine og en elevator i fabrikken. En del af transporten af kornet mellem 

etagerne foregik nu ved hjælp af elevatoren. Ved samme lejlighed så Lundberg sig nødsaget til at forsikre 

støberummet og pakhuset med spireplads mod sprængning af dampkedlen.
67
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Da S.B. Lundberg i 1857 begyndte at producere malt i Ebeltoft, var det ikke en helt ny beskæftigelse han 

påbegyndte. Derimod benyttede han sig af allerede et eksisterende produktionsapparat. De første år var 

maltproduktionen tillige en bibeskæftigelse ved siden af hans købmandshandel. Langsomt gennem anden 

halvdel af 1800-tallet udvidede han produktionen, og efter han inddrog sine sønner, Frederik og Niels Lund-

berg i virksomheden, udviklede denne sig til en regulær fabrikation. Medvirkende til dette var udvidelserne af 

produktionsapparatet med et nyt støberum og en maltkølle i 1895. S.B. Lundbergs maltproduktion tog fart i 

de samme år, som det bayerske øl begyndte at vinde indpas på det danske marked og forbruget af købt øl 

steg, og mens ølproduktionen i stigende grad blev samlet få større bryggerier.  

6 S.B. Lundbergs Maltfabrik 1901-1910 

6.1. Maltfabrikken efter S.B. Lundbergs død 

I en alder af knap 70 år døde S.B. Lundberg i 1901. Lundberg beskrives af eftertiden som en mand, der selv 

gik forrest i det tunge, fysiske arbejde uden andre hjælpemidler end skovl og trillebør. S.B. Lundberg var et 

kendt ansigt i Ebeltofts bybillede. Ud over med tiden at blive en af byens markante handlende og fabrikanter 

varetog han en række forskellige tillidserhverv i byens administration. I en årrække sad han i byrådet, hvor 

han tillige stod i spidsen for byens fattigudvalg, der bestyrede kommunes fattigvæsen. Eftertiden har beskre-

vet ham som en meget bestemt og usentimental formand, der mente, at den sociale nød i Ebeltoft stort set 

kunne afhjælpes ved lukning af størstedelen af byens beværtninger.
68

 Det var heller ikke ualmindeligt, at han 

udøvede husbondens revselsesret over for sine ansatte. Frem til 1921 var det tilladt for en arbejdsgiver at 

afstraffe sit tyende fysisk.
69

 Efter branden i pakhuset i 1861 var det ikke usædvanligt, at tjenestekarle, der 

røg i nærheden af bygningerne på grunden, blev mødt med en ørefigen for foreteelsen.
70

 

Inden sin død havde S.B. Lundberg givet udtryk for, at sønnerne Niels og Frederik Lundberg i fællesskab 

skulle lede driften af maltfabrikken.
71

 Hans nekrolog vidnede om, at Ebeltoft havde mistet en for byen betyd-

ningsfuld mand
72

, der havde formået at sætte Ebeltoft ikke blot på danmarkskortet, men tillige at udbrede 

kendskabet til malt fra Ebeltoft uden for landets grænser. Maltfabrikken blev beskrevet som en virksomhed, 

der var opbygget med flid og håndens arbejde og det produkt den fremstillede ”har vundet Anerkendelse 

selv udenfor Landets Grænser”.
73

  

Ved S.B. Lundbergs død var der således opdyrket et marked for malt fra Ebeltoft tillige uden for oplandets 

grænser. Det fremgår ikke hvortil, der blev eksporteret til omkring 1900, men i 1908 var der blevet solgt malt 

til et bryggeri i Norge,
74

 og det er meget muligt, at Norge var det første land, hvortil der blev eksporteret malt 

fra Lundbergs Maltfabrik. Anlæggelsen af jernbanen mellem Ebeltoft og Trustrup i 1901 havde i høj grad 

forøget afsætningsmulighederne for maltfabrikken. Jernbanen havde været undervejs i op mod 25 år og 

familien Lundberg havde været dybt involverede i sagen og såvel S.B. Lundberg som sønnen Niels Lund-

berg havde siddet i forskellige udvalg, der arbejdede for at få banen til byen. Da den endelig blev anlagt, var 

udviklingen dog allerede gået byen forbi, og den nytte som Ebeltoft havde kunnet drage af en jernbanefor-

bindelse var blevet væsentligt reduceret.
75

 Stationsforstander ved den nyanlagte station blev Carl Lundberg, 
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søn af S.B. Lundberg
76

, mens Niels Lundberg indtog pladsen som formand for jernbaneselskabet indtil 

1909.
77

 

 

                                 Malten køres ud til kunderne med hestevogn 

 

 Inden jernbanens anlæggelse måtte malten fragtes enten med dampskib eller i hestevogn. Jernbanen gjor-

de det i stigende grad muligt at øge kundekredsen.
78

 Denne forøgelse var også nødvendig, idet Carlsberg og 

De forenede Bryggerier efter århundredeskiftet havde skærpet deres konkurrenceevne gennem en speciali-

sering af deres drift, og de mindre provinsbryggeriers salg gik efterhånden tilbage.
 79

 Da Carlsberg og De 

forenede bryggerier havde egne malterier kunne denne udvikling i høj grad have vist sig skadelig for Lund-

bergs Malteri, idet de i denne periode endnu primært havde deres kundekreds blandt de mindre håndværk-

bryggere i Danmark.
80

 Konkurrencen om kunderne i det østjyske kunne desuden være blevet skærpet, da 

Østjyske Bryggerier i 1898 havde bygget et stort malteri i Horsens. Horsens Ny Malteri skulle ikke alene 

forsyne Østjyske Bryggerier, der var en fusion af bryggerierne i Århus, Horsens, Vejle og Fredericia, med 

malt, det var tillige formålet, at der skulle maltes nok til at sælge til andre bryggerier inden for Danmarks 

grænser. Det viste sig dog tidligt, at Østjyske Bryggerier havde forbygget sig, idet malteriet var forældet alle-

rede, da det blev opført. Landets andre store malterier var allerede fra dette tidspunkt begyndt at have en 

delvist mekaniseret drift med et mindre arbejdskraftbehov til følge. Et malteri af en størrelse som Horsens Ny 

Malteri uden nogen for mekanisk drift var ganske enkelt uøkonomisk, idet malteriets kapacitet ikke kunne 

udnyttes optimalt.
 81

 Udvidelsen på Lundbergs maltfabrik i 1895 havde været ganske anderledes nøje over-

vejet. Anlægget var ikke mekaniseret i nogen særlig grad, men kapaciteten overskred ikke, hvad der kunne 

udnyttes.  

Et andet forhold, der påvirkede salget af øl og dermed efterspørgslen på malt, var afholdsbevægelsen, der til 

stadighed agiterede mod det bayerske øl. Bevægelsen stod stadigt stærkere fra midten af 1880, hvor den 

første samlede forening blev dannet. Efter århundredeskiftet gik stadigt flere lokale foreninger sammen, hvil-

ket medførte endnu en styrkelse af bevægelsen.
82

 Da det var i denne periode, at maltfabrikken blev udvidet, 

havde afholdsbevægelsens agiteren tilsyneladende ingen eller kun lille indflydelse på Lundbergs maltfabriks 

afsætningsmuligheder.  
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Produktionen på maltfabrikken i begyndelsen af 1900-tallet havde antaget en sådan størrelse, at der var en 

del ansatte. På dette tidspunkt mente Arbejdsmændenes Fagforening for Ebeltoft og Omegn, at der var et 

problem med uorganiseret arbejdskraft på maltfabrikken. Arbejdsmændenes Fagforening for Ebeltoft og 

Omegn blev dannet i 1904 og arbejdede herefter for forbedringer af Arbejdsmændenes forhold med hensyn 

til løn, arbejdsvilkår og forsikringer. Desuden arbejdedes uophørligt på organisering af alle arbejdsmænd i 

Ebeltoft og omegn.
83

 Alle arbejdsmænd blev derfor pålagt at arbejde for, at deres kolleger organiserede sig. 

Desuden blev der fra foreningens side arbejdet for, at Niels Lundberg skulle tegne en forsikring for medar-

bejderne i tilfælde af ulykker på arbejdspladsen.
84

 Dette skulle ikke blive sidste gang, der var problemer med 

arbejdsforholdene på maltfabrikken. 

6.2 Under konkursbehandling 

Den 8. oktober 1909 bekendtgjorde Ebeltoft Købstads Skifteret, at Handelsfirmaet S.B. Lundberg i henhold 

til Lov om Konkurs af 25. marts 1872 § 52 ville blive taget under konkursbehandling. Alle kreditorer opfordre-

des til at indsende deres fordringer til skifteretten samt til at give møde på dennes kontor, såfremt de ønske-

de at gøre fordringerne gældende.
85

 

Der var flere årsager til den økonomiske deroute, der var begyndt flere år tidligere bl.a. ved Niels Lundbergs 

engagement i Hotel Vigens konkurs omkring 1905. Efter anlæggelsen af jernbanen begyndte efterhånden 

flere turister at finde vej til Ebeltoft, og derfor mente et konsortium med Niels Lundberg i spidsen, at byen 

måtte have et bedre hotel end den gamle gæstgivergård og hotel Skandsens kilde, der var indrettet i den 

tidligere højskole. Entreprisen lykkedes ikke, og resultatet blev, at hotellet gik konkurs, hvilket påvirkede alle 

de involverede.
86

 Hertil kom, at der fra ledelsens side blev spekuleret i tømmer, hvilket ikke var faldet ud til 

firmaets fordel.
87

 

Nogle måneder inden selskabet erklæredes konkurs, var bryggeriet i købmandsgården tillige blevet nedlagt. 

Bryggeriet havde hidtil været forpagtet ud og havde dermed betydet en indtægt for Lundberg-familien. Da 

bryggeriet var nedlagt, og inventaret samt produktionsapparatet hertil var blevet fjernet, fik S.B. Lundbergs 

enke ejendommen omvurderet til brandforsikringen. Den vurdering medførte en nedsættelse af ejendom-

mens værdi med små 1000kr. Det fremgår ikke, hvad nedskrivningen betød for forsikringspræmien.
88

  

Ved skifterettens møde den 8.oktober 1909, da maltfabrikken blev begæret konkurs, var Niels Lundberg til 

stede, hvor han erklærede, at ”Firmaet S.B. Lundberg er et ansvarligt selskab, hvis Medlemmer ere solida-

risk ansvarlige for Gælden.”
89

 Medlemmerne var da Niels Lundberg selv og hans moder, Kirstine Lundberg. 

Samme dag blev Niels Lundbergs indbo og møblement registreret, og firmaets kassebøger blev taget i forva-

ring af skifteretten. Ligeledes blev fabriksanlægget besigtiget, og værdien uden yderligere registrering af 

maskineri eller inventar anslået til 100.000kr. Ved registrering af værdier i gården fandtes en del sække med 

byg og malt foruden humle, kul og koks samt koksaffald.
90

 Dagen efter var turen kommet til registrering og 

vurdering af Kirstine Lundbergs møbler og indbo. Herefter blev registreringen af konkursboet afsluttet.  

11. oktober blev sagfører Alf Nielsen fra Ebeltoft, der repræsenterede tolv kreditorer i boet, ansat som mid-

lertidig bestyrer af boet. Det var dermed ham, der på vegne af kreditorerne skulle forsøge at udrede trådene i 

boet. Niels Lundbergs svigerfader, tidligere overbanemester Christensen tilbød samme dag at købe de i boet 
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registrerede møbler, husdyr og handelsvarer til registreringssummen, dog på den måde, at der faldt en kon-

tant betaling på 1500kr., mens resten af beløbet skulle betales inden for en måned med et tillæg på 20 %, 

hvilket bobestyreren accepterede. De fordærvelige varer samt genstande, der ville medføre særlige udgifter 

for boet, overtog han dog uden tillæg. Overbanemester Christensen tilbød endvidere at leje fabriksanlægget 

for en månedlig leje på 200kr. frem til den 1. februar 1910, hvilket ligeledes accepteredes dog på betingelse 

af, at de to panthavere i ejendommen, Aarhus Privatbank og Ny Jyske Købstadskreditforening godkendte 

udlejningen. Desuden skulle lejen betales forud månedsvis.
91

 Aarhus Privatbank og Ny Jyske Købstadskre-

ditforening havde således ikke små beløb til gode ved Lundbergs Maltfabrik. 

I tiden efter skifteretten havde meldt ud, at firmaet Lundberg var taget under konkursbehandling begyndte 

fordringer såvel som indtægter at blive meldt ind til skifteretten. Efterhånden som stadigt flere meldte sig på 

banen, blev det nødvendigt at ansætte en fast kurator i boet, og valget faldt på ovennævnte sagfører Alf 

Nielsen. Derefter nedsattes et kuratorudvalg blandt kreditorerne bestående af købmand Chresten Poulsen, 

direktør for garveriet Andreas Knudsen og malermester H. Petersen. Kuratoren og –udvalget bekræftede 

overbanemester Christensens køb af varer og løsøre samt lejemålet af fabriksanlægget.
92

 På trods af at boet 

var taget under konkursbehandling, kunne produktionen af malt altså forsættes. Behandlingen af boet forsat-

te frem til marts, hvor der fremlagdes et forslag til opgørelse af boet. I alt var der indsendt fordringer på 

187.256, 21kr.  

Efter den 28. marts ses ikke andre indføringer vedrørende handelsfirmaet S.B. Lundbergs konkursbo end 

notitser vedr. mindre betalinger, der er indgået i boet. Der blev således ikke afsagt dom i skifteretten.  

Det var ikke alene overbanemester Christensen, der købte genstande fra boet. Af opgørelsen ses, at der 

flere gange blev solgt ud af løsøret for at skaffe midler til at betale kreditorerne. Tillige overtog Aarhus Pri-

vatbank forhuset ud til Adelgade. Banken havde fordringer i boet på et samlet beløb af 81.905,23kr.,
93

 En af 

lejlighederne i huset blev udlejet til Niels Lundbergs svigerfader, Christensen.
94

  

Det var således ved Christensens adkomst, at produktionen på maltfabrikken kunne fortsættes efter konkur-

sen. Uden hans lejemål af fabriksanlægget havde det ikke været muligt for Niels Lundberg at genoptage 

produktionen af malt efter konkursen, og uden fabriksanlægget er det tvivlsomt om aktieselskabet Lundbergs 

Maltfabrik og Kulimport var blevet dannet. Uden Christensens indskud i virksomheden kunne maltproduktio-

nen i Lundbergs maltfabrik være forblevet stoppet i 1909. En anden følge af konkursen var, at Frederik 

Lundberg trak sig ud af fabrikken. Kort efter flyttede han med sin familie til Aarhus og bosatte sig senere i 

København. Frederik Lundberg forblev dog medlem af aktieselskabets direktion.
95

  

 

 

Før sin død havde S.B. Lundberg beslutte at overlade virksomheden til sine sønner, Niels og Frederik, i fæl-

lesskab. Frederik skulle fortsat forestå den praktiske drift af maltfremstillingen, mens Niels stod for køb-

mandshandlen. I 1903 blev købmandshandlen solgt fra og Niels Lundberg påtog sig administrationen af 

maltfabrikken. Allerede før S.B. Lundbergs død var der påbegyndt en eksport af malt fra Ebeltoft til udlandet 

og der var salgsaftaler med bryggerier uden for oplandets grænser. Anlæggelsen af jernbanen i 1901 øgede 

afsætningsmulighederne fra fabrikken og salget øgedes formodentlig. I tiden omkring århundredeskiftet var 

konkurrencen mellem malterierne i Danmark blevet skærpet med etableringer af nye malterier og udvidelser 

af eksisterende malterier.  
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I oktober 1909 blev S.B. Lundbergs maltfabrik taget under skifterettens konkursbehandling. Niels Lundberg 

havde uden succes forsøgt sig med forskellige spekulationer, der havde udhulet virksomhedens økonomi. 

Virksomheden forblev på Niels Lundbergs hænder ved hans svigerfader Christensens adkomst. Den tidlige-

re overbanemester havde økonomisk mulighed for at leje fabriksanlægget og beboelsen, mens konkursbe-

handlingen fandt sted og produktionen kunne opretholdes. 

7. A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport 1910-1923 

7.1 Danske bryggerier og maltproduktion 1900-1930 

Ved århundredeskiftet var chevallierbyggen på det nærmeste blevet udkonkurreret af andre sorter, specielt 

toradet byg af sorten Prentice var populær blandt de landmænd, der dyrkede maltbyg. I løbet af de første 

årtier af 1900-tallet kom der flere forskellige slags forædlet maltbyg på markedet.
96

 Der blev således lettere 

adgang til byg, der var egnet til maltning. 

Generelt set stod den danske bryggerbranche og dermed tillige maltfabrikanterne stærkt i de første år efter 

århundredeskiftet. Flere bryggerier var fusioneret og flere tillige som aktieselskaber, og disse bryggerier 

havde stigende overskud i perioden frem til 1. Verdenskrig.
97

 Dette forhold gjorde sig bl.a. gældende på 

Bryggeriet Thor A/S, der havde udvidet både sin produktrække til bl.a. at inkludere pilsnerøllet og sit marked. 

Bryggeriet Thor A/S havde tillige konsolideret sig som det største bryggeri i Randers.
98

  

1. Verdenskrig havde stor indflydelse på produktionen på de danske bryggerier og malterier. I løbet af de fire 

år, krigen varede, blev adgangen til de for branchen nødvendige råvarer gentagende gange underlagt regu-

leringer. I krigens første år oprettedes Den overordentlige Kommission, der regulerede omsætningen af en 

lang række varer og fastsatte maksimalpriser. I forhold hertil indtog bryggerierne dog en særstatus, der sik-

rede råvareleverancerne, trods det at øl ikke fra politisk hold blev anset for en nødvendighedsvare. Derimod 

var der et politisk ønske om at sikre beskæftigelsen på bryggerierne. Desuden, fremførte bryggerierne, blev 

et overskudprodukt fra brygningen, mask, anvendt som foder.
99

 Dette gjaldt ligeledes et overskudsprodukt 

fra maltproduktionen, hvor de proteinholdige spirer, der blev fjernet fra den færdige malt, i høj grad blev brugt 

af foderstofforretninger.  

I 1915 blev det forbudt at anvende dansk byg til produktionen af bayersk øl, dog måtte beholdningen af byg 

på bryggerierne endnu bruges hertil. Til bryggeriernes held var byghøsten i 1915 desuden usædvanligt stor, 

og forbuddet mod maltning af dansk byg blev derfor lempet, således at den danske byg måtte maltes, så-

fremt der blev indkøbt en tilsvarende mængde udenlands byg. Desuden blev der givet en række dispensati-

oner. Langt værre blev situationen i 1916 og 1917, hvor høsten ikke levede op til det sædvanlige niveau. 

Tyskerne påbegyndte desuden deres ubådskrig fra februar 1917, og tilførslen af byg fra USA blev besvær-

liggjort. I april 1917 blev bryggeriernes produktion indskrænket. Dels måtte der kun brygges af råvarer sva-

rende til 80 % af den mængde råvarer, der var blevet anvendt til produktionen i 1916. Indskrænkningen 

gjaldt for såvel skattefri som skattepligtigt øl. Dels blev lagrene af byg og malt, der var gemt til eksport be-

slaglagt. De beslaglagte lagre blev herefter fordelt af Byg- og Maltnævnet til de bryggerier, der manglede 

malt.
100

  

Restriktionerne for anvendelse af byg skærpedes yderligere med kornloven fra august 1917. Herefter måtte 

kun staten købe dansk korn til landets bryggerier og malterier, og kornet måtte kun anvendes til skattefrit øl – 

altså øl med en lav alkoholprocent. Skattepligtigt øl måtte dog produceres af, hvad bryggerier og malterier 
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havde på lager.
101

 Da råvaretilførslen var så lav, var det naturligt for bryggerierne at strække råvarerne for at 

få mest muligt ud af dem i produktionen. Flere bryggerier nedsatte derfor mængden af malt, der blev anvendt 

til brygning.
102

 Flere malterier måtte derfor finde andre produkter at stase på for at overleve.  I verdenskri-

gens sidste år standsede tilførslen af udenlandsk byg, og en del af den allerede indkøbte byg måtte afleve-

res til staten. Dette medførte, at de danske bryggerier i 1918 producerede blot 2/3 af tidligere år ølmæng-

de.
103

 Et forhold, der blev til fordel for bryggerierne, var dog den drastiske forhøjelse af spiritusafgiften i 1917, 

der medførte, at brændevin bliver for dyrt for menigmand. Spiritusforbruget faldt til under en 1/6 af det tidlige-

re forbrug regnet pr. indbygger. Forbruget af bayersk øl steg herefter.
104

 

7.2 Aktieselskabet Lundbergs Maltfabrik og Kulimport dannes 

I 1910 efter den omfattende konkursbehandling blev familieforetagendet omdannet til et aktieselskab med 

navnet ”Lundbergs Maltfabrik & Kulimport, Aktieselskab”. Der blev således inddraget fremmed kapital for at 

kunne rekonstruere fabrikken. Formålet med aktieselskabet var fabrikation og salg af malt, og som noget nyt 

begyndtes tillige import af og handel med kul, koks og andet brændsel.   

 

                            Maltfabrikken ved etableringen af A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport i 1909 

Selskabets aktiekapital udgjorde 24.000kr fordelt på 48 aktier à 500kr. Aktierne kunne kun overdrages til 

andre med samtykke af selskabets bestyrelse. På denne måde kunne bestyrelsen bestemme, hvilke aktio-

nærer var ønskelige for selskabet. En fjendtlig overtagelse af selskabet var dermed ligeledes udelukket. 

Aktierne gav stemmeret på generalforsamlingen dog på en sådan måde, at en aktieholder højest kunne afgi-

ve 10 stemmer, ligegyldigt om vedkommende havde flere aktier end ti.
105

 En enkelt aktionær kunne dermed 

ikke tage kontrollen med selskabet. 

Generalforsamlingen valgte bestyrelsen for selskabet. Bestyrelsen bestod af tre medlemmer, hvoraf to skulle 

være aktionærer. Bestyrelsesmedlemmerne skulle være myndige og have råderet over eget bo. Der var 

desuden visse krav til deres opførsel: ”Ingen kan være i Bestyrelsen, som… har begaaet nogen i den offent-

lige Mening vanærende Handling”.
106

 Selskabet ønskede således at fremstå ulasteligt i offentlighedens øjne.  

Blandt bestyrelsens opgaver var at udnævne to sideordnede forretningsledere, der skulle forestå den daglige 
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drift af selskabet. Desuden skulle bestyrelsen godkende alle forretninger, det være sig både køb og salg, der 

beløb sig til mere end 10.000kr. Salg eller pantsætning af selskabets eventuelle faste ejendomme eller væ-

sentlige udvidelser af fabrikken måtte kun ske med bestyrelsens billigelse.
107

 Ved dannelsen af aktieselska-

bet ejede dette ingen fast ejendom. Det var først i 1916, at fabriksanlægget med kontorer og beboelsen blev 

købt af selskabet. Fabrikkens maskiner og øvrige inventar havde aktieselskabet overtaget allerede i 1910. 

De første år af A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimports levetid foregik maltproduktionen altså i lejede lokaler 

med eget inventer.
108

      

I 1913 var der tilsyneladende igen problemer med arbejdsforholdene på maltfabrikken og bestyrelsen for 

Arbejdsmændenes Fagforening for Ebeltoft Og Omegn nedsatte et udvalg til at tage sig af sagen.
109

  Da 

sagen ikke optræder yderligere i forhandlingsprotokollen, må ledelsen på maltfabrikken og repræsentanter 

for fagforeningen altså været kommet til enighed om en løsning uden større problemer. Herefter fulgte en 

periode med, hvor der tilsyneladende ingen problemer var med hensyn til arbejdsforhold og lønninger og 

hvor overenskomsten blev overholdt. Overenskomsten for sæsonen 1915-16 blev desuden enstemmigt ved-

taget på bestyrelsesmøde den 25. oktober 1915.
110

 Generelt set var der således tilfredshed med lønninger 

og arbejdsforhold på maltfabrikken i de første af aktieselskabets levetid. 

 

                          Medarbejderne ved A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport i 1916  

I august 1916 underskrev Niels Lundberg en kontrakt med aktieselskabets bestyrelse om ansættelse som 

administrerende direktør for A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport med ansvar for selskabets bygnings-

masse, produktion og personale. Der er tale om en kontraktfornyelse, idet Niels Lundberg virkede som aktie-

selskabets leder allerede fra 1910. Det nye i kontrakten bestod i, at Niels Lundberg fik ansvaret for den nys 

indkøbte ejendom. Kontrakten indeholdt forskellige klausuler, bl.a. måtte Lundberg ikke være aktionær i kon-

kurrerende virksomheder eller give sig af med terminsforretninger. Desuden måtte han ikke modtage valg til 

offentlige bestillinger eller hverv, med mindre lovgivningen direkte påbød ham dette. Der var tillige en kon-

kurrenceklausul, der skulle forhindre Lundberg i at tage arbejde for en konkurrerende virksomhed eller etab-

                                                           
107

 Aktieselskabets love, afsnit III § 10-12, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 2000/909 lb1. 
108

 Oversigt over status 22. juni 1922, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 2000/909 lb1.  
109

 Arbejdsmændenes Fagforening for Ebeltoft og Omegn, forhandlingsprotokol 29. januar 1913. Ebeltoft Byhistoriske 
Arkiv 2002/190 lb1. 
110

 Arbejdsmændenes Fagforening for Ebeltoft og Omegn, forhandlingsprotokol, Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, arkivnummer 
2002/190 lb1. 



23 
 

lere sin egen konkurrerende virksomhed inden for tre år i tilfælde af, at han blev afskediget eller fratrådte sin 

stilling.
111

  

Efter S.B. Lundbergs død i 1901 og frem til konkursen var der stort set ikke blevet fortaget ændringer i fa-

briksanlæggets bygningsmasse, kun støbebygningen var blevet udvidet med en ekstra etage i en del af byg-

ningen. I aktieselskabets første år, hvor produktionen foregik i lejede lokaler, var der blevet investeret i del 

nyt maskineri og inventar. Her var nu tre kornelevatorer, en køremaskine, en transportsnegl til byg og en 

dobbelt triør. Desuden fandtes forskellige anordninger, der kunne få maskineriet til at køre samt en diesel-

motor. En del af det tungeste løftearbejde var dermed blevet lettet. I det oprindelige malteri, der nu primært 

anvendtes til spireplads og maltlager, var der ligeledes kommet nyt udstyr. Det væsentligste var et støbekar 

af jern, der løb gennem to etager og en udstødning til skorstenen. Med det nye støbekar var maltfabrikkens 

produktionskapacitet blevet væsentligt forøget. En del af løftearbejdet var også her blevet lettet med indfø-

relsen af en elevator samt en transportsnegl.
112

   

7.3 Økonomi og nicheproduktioner under 1. Verdenskrig 

Figur 1: A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport avance i hele kroner fordelt på driftsår. 

 

Kilde: Driftsregnskaber for A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport
113

 

Det fremgår af figur 1, at A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport havde en markant stigning i bruttoavancen i 

driftsåret 1915, hvorefter tallet faldt drastisk igen. Før 1. Verdenskrig havde fabrikken en stabil omsætning. 

Pristallet varierede dog voldsomt i perioden som følge af inflationen under krigen, og tallene er derfor ikke 

umiddelbart sammenlignelige.
114

  

Da adgangen til råvarer var så reguleret under krigen, er det nærliggende, at antage, at fabrikkens omsæt-

ning i nogen eller høj grad stammede fra andre produkter end malten. Driftsregnskaberne deler avancen op i 

fabrikationskontoen og kulkontoen. Indtjeningen på kul var meget ustabil fra 3.905kr. da den var lavest i 

1914 til 22.799kr. i 1916. Den store bruttoavance var at finde på fabrikationskontoen. Udover malten blev der 

på A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport tillige fremstillet kaffesurrogat. Under 2. Verdenskrig havde malt-

fabrikken en ikke ubetydelig bruttoavance på kaffeerstatning (se neden for), og det er derfor nærliggende at 
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antage, at en god del af driftsoverskuddet under 1. Verdenskrig stammede fra salget af kaffeerstatning, selv 

om dette ikke umiddelbart kan læses af driftsregnskaberne.  

Kaffesurrogat fremstilledes ofte af cikorie, men også ristet rug, roer og malt kunne indgå i opskrifterne.
115

 På 

A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport var der blevet produceret kaffeerstatning i hvert fald i 1911, hvor der i 

fabrikkens resultatopgørelse for driftsåret 1. oktober 1911-30. september 1912 findes en ”Konto for Kaffesur-

rogater”.
116

 Den specifikke konto forsvinder dog fra regnskabet i det følgende år.  

Under 1. Verdenskrig fremstilles med sikkerhed kaffeerstatning på maltfabrikken, og det var i høj grad kvin-

der, der var beskæftiget med denne produktion. Dette fremgår af Arbejdsmændenes Fagforenings forhand-

lingsprotokol. Arbejdsmændene havde en interesse i at få kvinderne på maltfabrikken organiseret end ved 

etablering af en afdeling forbeholdt kvinder eller hvis dette ikke kunne lade sig gøre, så skulle kvindernes 

organiseres i arbejdsmændenes egen forening.
117

 Beslutningen om, at kvinderne kunne optages i arbejds-

mændenes egen forening, blev taget under en faglig konflikt med fabrikkens direktør, Niels Lundberg. På 

dette tidspunkt var det således vigtigere for de ledende kræfter i Arbejdsmændenes Fagforening, at kvinder-

ne blev organiseret end, at der blev etableret en afdeling af KAD.  

Driftsåret med den højeste bruttoavance var 1915-16, hvor denne beløb sig til 173.044kr. Det var samme år, 

aktieselskabet erhvervede sig ejendommen med fabriksanlæg og beboelse. Kort tid efter ejendommen var 

blevet generhvervet gennemgik denne en omfattende tilbygning, idet der blev bygget en ny maltkølle. På 

dette tidspunkt havde dels investeringerne i inventaret og produktionsapparatet dels fremstillingen af kaffe-

erstatningen således givet mulighed for oparbejdelsen af et økonomisk råderum, der ikke alene gjorde er-

hvervelsen af ejendommen mulig, der var tillige midler til at udvide kapaciteten på frabrikken betragteligt. 

Den nye maltkølle blev placeret umiddelbart ved siden af maltkøllen fra 1895. Maltkøllen var 8½m på hver 

led og 17m høj. Øverst var placeret en 10m høj dampskorsten med en diameter på 2½m. Køllen, der havde 

betontag, var opført i seks etager, der var adskilt af betongulve monteret i jernbjælker. Køllen var i det store 

hele indrettet som køllen fra 1895. Nederst var et indfyringsrum og herover et luftkammer. Der var i alt fire 

etager til malttørring. Disse var indrettet med kølleflager og som noget nyt et selvvenderanlæg.
118

 Tørreka-

paciteten blev hermed udvidet betragteligt. Varmen i køllen blev fra fyret gennem en række kanaler og rør, 

der var placeret langt nok fra køllens vægge til at undgå varmespild. Rørene var ligeledes placeret på en 

sådan måde, at malten fik ligelig en varmepåvirkning. 

 

 Køllen fra 1917. 
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Det fremgår af driftsregnskaberne, at der fandt en betydelig rejseaktivitet sted. Industrialiseringen af ølpro-

duktionen og anlæggelsen af banen i 1901 havde medført langt bedre afsætningsmuligheder for malten, og 

de nye markeder blev afsøgt og udbygget med rejsende sælgere, muligvis Niels Lundberg selv. Eksporten til 

Norge fortsatte, og desuden eksporteredes til et bryggeri i Finland og et på Færøerne. På det danske mar-

ked leverede A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport til en til en række forskellige små bryggerier i Danmark. 

Der var tale om både mindre bryghuse bl.a. Køge Aktiebryggeri og Gilleleje Bryggeri og egentlige hånd-

værksbryggere i bl.a. Stubbekøbing, Nakskov, Randers, Esbjerg og på Samsø. Desuden blev der leveret 

malt til Bryggeriet Thor A/S i Randers.
119

  

 

Figur 2: Vederlag og aktieudbyttekonti på A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport. 

 

Kilde: Driftsregnskaber for A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport. 

Som det fremgår af figur 2 holdt kontoen for ”vederlag til lederne” et stabilt niveau fra 1911-14, men fordob-

ledes i 1915, inden den igen faldt til samme niveau som før stigningen. I modsætning hertil holdt kontoen for 

aktieudbytte sig stabilt indtil 1915-16, hvor den mere end femdobledes og herefter stabiliseredes. Selskabets 

værdi og ydeevne forøgedes således med erhvervelsen af fast ejendom.    

7.4 Arbejdsmændenes strejke 

I 1919 var A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport skueplads for en punktstrejke, der kun ramte medarbejde-

re her. I kølvandet på 1. Verdenskrigs udbrud var arbejderkampen begyndt at blusse op i Danmark, specielt i 

København, men også i Ebeltoft var der en stigende tendens til, at arbejdsmændene organiserede sig. En 

række forskellige begivenheder ledte frem til strejken. Som formand for Købmændenes Arbejdsgiverforening 

lod Niels Lundberg arbejdsmændene vide, at der var risiko for, at damperne ville blive borte fra Ebeltoft 

Havn, såfremt timelønnen for losning ikke blev sat ned. Arbejdsmændene nedstemte forslaget, ligesom de 

nedstemte et forslag ligeledes fra Lundberg om oprettelse af akkordpriser for losning på havnen. ”Det vedto-

ges at lade Lundberg vide at dersom han vilde have noget losset maa han henvende sig til Losseklubben, i 

modsat Fald vil der ikke blive noget losset”.
120

  

I november 1917 ønskede Arbejdsmændenes Fagforening for Ebeltoft og Omegn at indlede en forhandling 

med Købmændenes Arbejdsgiverforening om overenskomsten. Overenskomsten stod til opsigelse, men 

arbejdsmændenes nationale forbund mente, at den kunne køres videre, såfremt der blev udbetalt et dyrtids-

tillæg. Derfor indledtes forhandlinger, hvor Niels Lundberg forhandlede på arbejdsgiverforeningens vegne. 
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Allerede i december gik forhandlingerne i hårdknude, idet den lønforhøjelse Lundberg var villig til at give sit 

fastansatte mandskab samt de generelle forhøjelser af byens timelønninger ikke var så høje, som arbejds-

mændene ønskede sig. Arbejdsmænd, der tog løst arbejde og således ikke var fastansatte noget steds, var 

tillige beskyttet af lokale overenskomster, såfremt de var organiserede. Parterne stod hver især stejlt på de-

res. 

På et bestyrelsesmøde i januar 1918 besluttede bestyrelsen for Arbejdsmændenes Fagforening at opsige 

den for det faste mandskab gældende overenskomst med A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport. Overens-

komsten løb dog helt til 1. august 1918. På generalforsamlingen i april samme år nedsattes et udvalg på tre, 

der skulle forestå den kommende overenskomstforhandling med Lundberg. Denne forhandling skulle påbe-

gyndes så hurtigt som muligt. På bestyrelsesmøde i maj kunne en af forhandlerne berette, at Lundberg hav-

de bedyret, at han regnede med, at der var styr på lønnen til hans faste medarbejdere. Dette var arbejds-

mændene nu ikke enige i, hvorfor de søgte hjælp hos hovedforbundet, der herefter tilskrev Lundberg med en 

begæring om forhandling. Lundberg viste sig dog ikke villig til at genoptage forhandlingerne, og ved general-

forsamlingen den 9. juli var der endnu ikke kommet orden på sagen. 

Situationen havde nu udviklet sig i en så uheldig retning, at Købmændenes Arbejdsgiverforening besluttede 

at sende en forhandler til at varetage overenskomstforhandlingen mellem A/S Lundbergs Maltfabrik og Kul-

import og arbejdsmændene. Forhandlingerne pågik uden resultat. I begyndelsen af november 1918 vedtog 

arbejdsmændene at kræve en ugeløn på 48 kr. og en arbejdstid på 48timer pr. uge ved A/S Lundberg Malt-

fabrik og Kulimport, hvilket svarede til det landsdækkende krav om en arbejdsdag på otte timer. På et ud-

valgs- og bestyrelsesmøde i januar 1919 blev det vedtaget at gentage kravene, der ligeledes udbyggedes. 

Nu blev det tillige vedtaget at stille krav om en forhøjelse af timelønnen til 1,10kr. og en timebetaling for ar-

bejde udover de 48 timer med et tillæg på 100 %. Desuden skulle en medarbejder i tilfælde af sygdom eller 

ulykke betales en halv ugeløn i 13 uger, og der krævedes desuden en uges sommerferie. Arbejdsgiverne 

viste sig endnu uvillige til forhandling.  

Efter samråd med hovedforbundet fik afdelingen i Ebeltoft herefter tilladelse til afgivelse af strejkevarsel, og 

endeligt blev forhandlingerne genoptaget. Niels Lundberg mødte overenskomstforslaget med et andet for-

slag,
121

 som arbejdsmændene ikke kunne tilslutte sig. Strejken blev en realitet den 27. februar 1919.  

Ud over A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport ramte strejken kun ”losseklubben” på havnen, der stod for 

losningen af skibe fra DFDS og Århusbugtens Dampskibsselskab. Begge rederier havde truet med at stand-

se deres betjening af havnen, hvis losseklubben gik i strejke, men arbejdsmændene gav ikke efter for trus-

len. Konflikten varede et par uger og blev stoppet ved byrådets adkomst.
122

 

Under strejken havde en del af arbejdsmændene ønsket anvist kommunalt arbejde, og dermed blev strejken 

en politisk sag. Byens borgmester, der var udnævnt af kongen, påtog sig rollen som mægler mellem parter-

ne og efter fire timers forhandling den 11. marts blev der indgået en overenskomst. Arbejderne ved A/S 

Lundbergs Maltfabrik og Kulimport tog til takke med en timeløn på 1 kr. 8 øre og fik tillige gennemført deres 

krav om en arbejdsdag på otte timer. Overenskomsten var endog med tilbagevirkende kraft til 1.2.1919.
123

 

Niels Lundberg tog skarpt afstand fra byrådets indblanding i sagen. Han fremførte, at da der var tale om en 

lokal konflikt, som var fremkaldt af arbejdsmændenes egne krav, burde byrådet ikke have blandet sig i 

den.
124

 I slutningen af marts besluttede han tillige at afskedige en del af sine folk. Ifølge Arbejdsmændenes 
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Fagforening skete afskedigelsen ”ganske umotiveret”
125

 og hvad værre var, var afskedigelserne sket uden 

udbetaling af den løn, som folkene havde til gode.  

Niels Lundberg havde vist sig som en hård forhandler under konflikten i 1919, der kun nødigt gav indrøm-

melser til arbejdsmændene. I løbet af 1920 var der desuden flere tilfælde, hvor han ikke agerede i henhold til 

den indgåede overenskomst. Der var problemer med såvel overtidsbetaling som udbetalinger til syge med-

arbejdere. I sidste ende løstes alle problemer dog uden, det kom til endnu en faglig konflikt.
126

  

Det er kun under Niels Lundbergs ledelse, at der kendes til faglige konflikter mellem ledelse og arbejdsstyr-

ken. Hverken i forhandlingsprotokollerne fra Arbejdsmændenes Fagforening for Ebeltoft og Omegn eller i 

interviews med de tidligere medarbejdere findes antydninger af andre konflikter under opsejling. I forhand-

lingsprotokollerne fra Arbejdsmændenes Fagforening for Ebeltoft og Omegn ses nogle tilfælde, hvor over-

enskomstforhandlingerne ikke gik gnidningsfrit og tager tid, men ingen af disse endte med faglig konflikt. 

Strejken i 1919 er dermed den eneste arbejdsnedlæggelse, der har fundet sted på Lundbergs Maltfabrik i 

løbet af fabrikkens 140 år lange historie. 

7.5 A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimports sidste år 

I 1920 måtte ledelsen på A/S S.B. Lundbergs Maltfabrik og kulimport tage sig af en anderledes konflikt. Byg-

gen fra 1920 var af dårlig kvalitet, og gav dermed malt af dårligere kvalitet end ellers, hvilket medførte rekla-

mationer fra de bryggerier, som selskabet eksporterede til i Kristianssand og Kristiania. Ifølge et brev fra 

Niels Lundberg til sønnen S.B. Lundberg var der blevet gjort et stort nummer ud af sagen i Kristiania, hvilket 

blev forsøgt forhindret i Kristianssand blandt andet ved at bryggeren blev tilbudt ”et Par Tusind kg. Malt” 

gratis.  

På dette tidspunkt var Niels Lundbergs sønner S.B. og Carl Lundberg tydeligvis involverede i maltfabrikken. 

Det var S.B. der på vegne af fabrikken måtte rejse til Kristianssand for at forhandle med den norske brygge-

riejer, ligesom han tilsyneladende stod for i hvert fald en del af bogholderiet. Sønnen, Carl Lundberg, var på 

dette tidspunkt bosat i Ebeltoft og han var formodentlig involveret i driften af fabrikken, idet han i hvert fald 

havde at gøre med afsending af malt herfra.
127

 Niels Lundberg døde i 1921 af en hjertelidelse, der havde 

tæret på ham en rum tid for inden. Det var formodentlig i forbindelse hermed, at sønnerne aktivt blev inddra-

get i fabrikkens drift.  

Fra 1920’erne foregik en betydelig investeringsaktivitet på de største danske bryggerier, således også på 

A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport. Investeringerne i produktionsapparatet i 1917 viste sig godt givet ud, 

idet der frem mod december 1920 kunne investeres yderligere i fabriksanlægget. Kapaciteten blev yderligere 

øget i støberummet, idet der blev installeret endnu et støbekar af jern. Spiresalen var blevet yderligere me-

kaniseret, idet der var blevet installeret såvel en elevator med fødesnegl som en transportsnegl, der kunne 

transportere malten til køller og tørreovne. Som en meget væsentlig investering blev der mellem 1918 og 

1920 lagt elektricitet ind i såvel fabrikken som i beboelsen.
128

 Da Niels Lundberg døde i 1921 havde S.B. 

Lundbergs Maltfabrik nået den begningsmæssige udstrækning, der gjorde at den på dette tidspunkt fremstod 

som Danmarks næststørste maltfabrik.
129

    

Det var ikke blot på Lundbergs malteri, at der blev taget nye hjælpemidler i brug omkring 1920, også på 

Bryggeriet Thor A/S blev der sat en ære i konsekvent at inddrage videnskabelige fremskridt og de nyeste 
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hjælpemidler i virksomheden, derfor blev der i 1919 taget beslutning om renovering af bryggeriet. Renove-

ringen, der bl.a. betød et nyt bryghus og kedelhus samt nye maskiner, fandt sted i løbet af 1920 og 21.
130

  

Den statslige regulering af råvaretilførslen, der var begyndt under 1. Verdenskrig, fortsatte frem til 1923. 

Herefter fortsatte staten sin regulering af ølmarkedet og dermed tillige markedet for malt gennem afgifter.
131

 

Afgifterne betød en stagnation i salget af specielt det stærke øl. På dette tidspunkt var pilsneren blevet dan-

skernes foretrukne øltype.
132

 På trods af at det ikke kan afgøres på baggrund af det foreliggende kildemate-

riale er det alligevel nærliggende at antage, at produktionen på S.B. Lundbergs Maltfabrik og Kulimport på 

dette tidspunkt primært har været fokuseret omkring pilsnermalt, uden dette dog betyder, at der ikke tillige 

blev produceret andre typer.  

 

 

I de første år efter dannelsen af A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport producerede virksomheden sit pro-

dukt i lejede lokaler. Der blev derfor ikke investeret i bygningsmassen, derimod blev der investeret i maskine-

ri og inventar, som kunne øge produktionskapaciteten. Niels Lundberg fungerede som leder af fabrikken og 

han ledede en virksomhed, hvor der i det store hele var ordnede arbejdsforhold, der overholdt overenskom-

sten.  

1. Verdenskrig fik overordentlig stor betydning for de danske malterier og bryggerier, idet råvarerne blev 

underlagt stram statslig regulering. Som følge heraf nedsatte flere bryggerier den mængde malt, de anvend-

te til brygningen. Under krigen blev der foruden malt produceret en del kaffesurrogat, og salget af dette var 

sandsynligvis en medvirkende faktor i at fabrikken kom helskindet gennem krigen. Det lykkedes dog for A/S 

Lundbergs Maltfabrik og Kulimport ikke alene at klare sig gennem krigen, det var tillige en periode, hvor der 

var et stort økonomisk overskud, der blev investeret. Ejendommen med fabriksanlæg og beboelse blev gen-

erhvervet, og fabriksanlægget udbygget med endnu en maltkølle. Det var i forbindelse med denne udbyg-

ning, at maltfabrikken nåede den udbredelse, der kvalificerede den som Danmarks næststørste malteri. Efter 

1. Verdenskrig oplevede de danske bryggerier en økonomisk stabil periode og flere investerede i deres pro-

duktionsanlæg.  

Under Niels Lundbergs ledelse blev markedet for afsætningen af malt fra Ebeltoft yderligere udvidet. Han 

drog nytte af anlæggelsen af jernbanen og han selv eller rejsende sælgere opsøgte potentielle kunder på 

Danmarks bryggerier. Kundekredsen på dette tidspunkt bestod af en række mindre håndværksbryggere, 

men der blev tillige leveret malt til Bryggeriet Thor A/S i Randers.  

Under 1. Verdenskrig var arbejdskampen blusset op i Danmark og i 1919 nåede den tillige til Ebeltoft, hvor 

arbejderne ved maltfabrikken strejkede og vandt sig såvel en otte timers arbejdsdag som en timeløn på 1kr. 

8 øre. Maltfabrikken var det eneste sted i Ebeltoft, hvor en konflikt udmøntede sig til en strejke i disse år. Det 

var til gengæld den eneste arbejdsnedlæggelse i fabrikkens historie. Strejken var undervejs allerede fra 

1916, og hele vejen i gennem viste Niels Lundberg sig som en hård forhandler, der var uvillig til at give ind-

rømmelser til arbejdsmændene.  

Inden sin død i 1921 havde Niels Lundberg involveret begge sine sønner, S.B. og Carl Lundberg i driften af 

maltfabrikken før 1920. S.B. tog sig af en del af administrationen, mens Carl var involveret i den praktiske 

drift.  
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8. A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport opløses  

8.1 A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport efter Niels Lundbergs død 

Efter Niels Lundbergs død stod ingen af hans sønner umiddelbart parat til at overtage direktørstolen i sel-

skabet. Selskabet var tillige økonomisk i bund, i den situation var der ikke andet at gøre end at anmode om 

et lån, hvilket blev bevilliget fra Finansministeriet. Den 3. december 1921 stillede bestyrelsen for A/S Lund-

bergs Maltfabrik og Kulimport sikkerhed for lånet på 100.000kr. i maltfabrikkens bygninger og inventar.
133

  

Herefter påbegyndtes forhandlinger om en rekonstruktion af virksomheden.  

Inden en rekonstruktion kunne komme på tale, måtte selskabets balance dog gøres op i aktiver og passiver. 

A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimports aktiver bestod i juni 1922 af lagrene af malt og kul, kasse- og bank-

beholdninger, diverse fordringer, et andelsbrev i Andelsbanken, 1. prioritet i en landejendom, lastbilen, to 

pakhuse på havnen og fabriksanlægget med maskiner og inventar. Maskinerne og inventaret opgjordes til en 

bronzemotor, tre elektromotorer, en triør, fire jernstøbekar, syv støbekar af cement, to kornelevatorer, en 

maltelevator, en transportsnegl til malt, en grønmaltselevator med to transportsnegle, forskellige transmissi-

oner, to maltkøller med tilbehør, to håndblæsemaskiner, syv vægte med lodder, en automatisk vægt, fire 

kipvogne, tolv sækkevogne, 22 skillebrædder til støb, to trillebører, 27 træskovle, 18 koste, to hl. Mål, en 

kulharpe, en rundsav og en kværn. Passiverne bestod dels af et statslån, dels af renter og afdrag, dels af 

gæld til forskellige kreditorer, dels af banklån og endelig af aktiekapitalen på 100.000kr.   

I det rekonstruerede selskab skulle Niels Lundbergs søn, S.B. Lundberg indgå som direktør. Af statusover-

sigten med forslag til rekonstruktion fra den 22. juni 1922 fremgår, at selskabets kreditorer krævede, at ak-

tiekapitalen i selskabet blev afskrevet med 100.000kr., hvilket var det fulde beløb. Accepter
134

 mod sikkerhed 

i ejendommen skulle ændres til et fast lån med en årlig rente og et fast afdrag på ca. 10 % årligt, desuden fik 

tre kreditorer aktier i selskabet til en værdi af 38.000 mod eftergivelse af deres resterende tilgodehavende, 

og en kreditor fik et kontant beløb mod eftergivelse af den resterende gæld.
135

 Ved disse manøvrer opnåe-

des et positivt resultat i selskabets balance, og aktiekapitalen var desuden hermed samlet på de tre kredito-

rer, der fik aktier som følge af rekonstruktionen.  

I august 1922 indvilligede Finansministeriet i at yde selskabet et tillægslån på 50.000kr. på betingelse af, at 

den forslåede rekonstruktion gennemførtes og mod pant i ejendom og inventar. Desuden måtte der ikke 

udbetales overskud til selskabets aktionærer, før statslånene var betalt tilbage, og endelig kunne lånet kun 

ydes, såfremt administrationskontoen i rekonstruktionen blev nedsat fra 22.000kr. til 15.000kr. Denne konto 

indeholdt de penge, der var afsat til aflønning direktøren S.B. Lundberg, driftsleder Carl Lundberg og en 

maltmester.
136

 Virksomhedens bestyrelse gik ikke ind på betingelserne. I stedet blev det på generalforsam-

lingen i oktober 1922 vedtaget, at A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport skulle træde i likvidation. 

8.2 Selskabet træder i likvidation 

Da generalforsamlingen havde vedtaget, at selskabet skulle træde i likvidation, begyndte fordringerne at 

blive tilsendt virksomheden, og virksomheden kontaktede sine debitorer. I forbindelse med likvidationen blev 

dels forskellige af fabrikkens ikke nagelfaste inventar og pakhuse realiseret for at skaffe penge til kreditorer 

dels gjorde forskellige panthavere deres krav gældende
137

. Under likvidationen blev ejendomsskatterne ikke 

betalt, og i december 1922 var der frygt for, at fabriksanlægges måtte sælges på tvangsauktion. Staten var 

dog ikke interesseret i at overtage ejendommen og påregnede i slutningen af december med at måtte opgive 
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sin fordring.
138

 Anderledes forholdt det sig med Ebeltoft Kommune, der foretog udpantning i selskabets last-

bil.
139

  

Den manglende produktion i anlægget satte sig meget hurtigt spor. Så tidligt som 12. marts 1923 kunne S.B. 

Lundberg skrive til en af boets likvidatorer, at ”Taget paa Hovedbygningen (er) utæt flere steder… Cement-

gulvene… revner af Mangel på Væde. Endelig trænger Kølleinventaret stærkt til Indsmøring… Jeg skriver 

dette til Dem, da Banken jo endnu ikke formelt har overtaget Ejendommen”.
140

 Stilstanden betød tillige en 

væsentlig forringelse af anlæggets værdi. Da det 1924 blev vurderet til brandforsikringen efter at have været 

ude af drift i ca. to år, var værdien mere end halveret. Hvor forsikringssummen i 1920 var 476.600kr. var den 

i 1924 kun 199.150kr.
141

 I juni 1923 blev der indvarslet et møde, hvor vilkårene for den forestående tvangs-

auktion over den A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport tilhørende ejendom skulle fastlægges, og likvida-

tionsboet kunne derned endelig gøres op. På dette tidspunkt så det således ud til, at brødrene Carl og S.B. 

Lundberg helt ville trække sig ud af foretagendet.  

Mellem varslingen af tvangsauktionen og den 24. august overtog Aarhus Privatbank A/S Lundbergs Maltfa-

brik og Kulimports ejendom for en 45.000kr afskrivning på de fordringer, som banken havde på selskabet.
142

 

Tabet af maltfabrikken som arbejdsplads og skatteyder kunne påvirke Ebeltofts økonomi. Ebeltoft Bank, der 

havde væsentlige interesser i fabrikken, var derfor dybt involveret i forsøg på at bibeholde fabrikken i drift. I 

samarbejde med Aarhus Privatbank forsøgte man at få aftaler i stand, der kunne omgå en lukning af maltfa-

brikken. Det var blandt andet uden held blevet forsøgt at afhænde maltfabrikken, der var brandforsikret for 

godt 400.00kr, til flere forskellige af Danmarks bryggerier for 60.000kr. Da det ikke lykkedes, blev det under-

søgt, hvorvidt det ville være muligt at optage endnu et statslån til rekonstruktion af fabrikkens drift. Dette blev 

afvist af Industrirådet under henvisning til, at ”en Fabrik af den omhandlede Natur under ingen Omstændig-

heder havde Udsigt til at begaa sig, selv under en nok saa forstandig og Økonomisk Ledelse”.
143

 Muligheden 

for at retablere produktionen på fabrikken syntes nu udtømt, og resultatet – bankens realisering af maltfa-

brikken – kunne meget vel betyde en nedrivning af denne.   

I november 1923 var likvidationen af A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport afsluttet. Den endelige opgørel-

se over boet ville dog først blive fremlagt til gennemsyn den 5. januar 1924
144

. Af ”Opgørelse over Likvidation 

af A/S Lundberg, Ebeltoft”, ses at der efter betaling af privilegerede krav var 2642, 88kr til udlodning blandt 

selskabets 41 almindelige kreditorer og dividenden påbegyndtes herefter udbetalt til disse kreditorer. Her 

havde boets likvidatorer dog gjort regning uden vært, idet der var anmeldt en fordring fra Skattedepartemen-

tet på en restance for året 1817-18, der måtte regnes for et privilegeret krav. Sagen bølgede frem og tilbage, 

inden Skattedepartementet indvilligede i at anse skatterestancen som et simpelt gældskrav.
145

 Den 6. juni 

1924 var boet endelig opgjort, og A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport blev slettet af Aktieselskabsregi-

stret.
146

  

 

 

Da Niels Lundbergs døde var maltfabrikken økonomisk set i bund og det blev nødvendigt at optage et stats-

lån for at kunne forsætte virksomheden. Det viste sig dog snart, at en rekonstruktion af virksomheden ikke 

umiddelbart var mulig, hvorfor selskabet trådte i likvidation i oktober 1922. I løbet af det næste år blev sel-
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skabet opløst og slettet af aktieselskabsregistret og Aarhus Privatbank overtog ejendommen. Maltproduktio-

nen i Ebeltoft syntes hermed som et overstået kapitel. 

9.  A/S Lundbergs Maltfabrik 1924-1966 

9.1 Danske Bryggerier og malterier 1930-1970 

Begyndende i slutningen af 1800-tallet blev det danske ølmarked reguleret af afgifter, hvor øllet var inddelt i 

skatteklasser alt efter dets vægtprocent af alkohol. Denne form for regulering fortsatte indtil midten af 

1950’erne, bort set fra perioder under de to verdenskrige, hvor det ikke var tilladt at brygge de stærkeste 

øltyper.
147

 Forbruget af skattepligtigt øl var stigende i 1930’erne, og de større bryggerier konsoliderede deres 

position på markedet, mens de mindre bryggerier i stigende grad måtte slå sig sammen i større enheder.
148

 

Med udbruddet af 2. Verdenskrig begyndte en ny tid med reguleringer for bryggerier og maltfabrikker. Den 

frie markedsmekanisme blev sat ud af drift, idet staten herefter fordelte byghøsten. Det betød kraftige ned-

skæringer i produktionen. Desuden blev det forbudt at sælge og udskænke de stærkeste øltyper, idet disse 

krævede mere malt at producere end almindeligt pilsnerøl. Den statslige tildeling af korn fortsatte helt frem i 

1950, hvor tildelingen af korn dog steg for hvert år i årene efter krigen.
 149

 I slutningen af 1945 kunne den 

danske eksport af øl genoptages, og denne steg i de følgende år.
150

 Det samme må have gjort sig gældende 

for malteksporten, der sandsynligvis kunne genoptages efterhånden som korntildelingerne steg. Først fra 

slutningen af 1950’erne begyndte forbruget af øl at stige kraftigt i Danmark, indtil da var den økonomiske 

aktivitet lav. Den kraftigste stigning i forbruget af øl satte ind i 1960’erne med forøgelsen af realindkomster-

ne, der samtidig skete på dette tidspunkt. Stigningen i ølkonsumtion medførte en forøget produktion på sevel 

bryggerier som malterier for at kunne følge med efterspørgslen.
151

    

9.2 En ny S.B. Lundberg på posten 

Der skulle kun gå ganske kort tid fra, at A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport var blevet slettet af Aktiesel-

skabsregistret, førend der igen blev produceret malt i fabrikken i Ebeltoft. Niels Lundbergs søn, S.B. Lund-

berg var nu leder af fabrikken. Det har ikke været muligt på baggrund af de forhåndenværende kilder eller de 

foretagne interviews, at afdække S.B. Lundbergs motiver til at genoptage maltproduktionen. Som aktionær 

var han selv indblandet i virksomhedens opløsning, og han var i øvrigt bosat med sin familie i København. 

En mulighed, som hans søn
152

 nævner, er, at han af Ebeltoft Bank blev opfordret til at rekonstruere virksom-

heden, en anden mulighed er, at han ønskede at komme sin moder, som efter faderens død økonomisk sad 

hårdt i det i Ebeltoft, til hjælp, en tredje at det ganske enkelt var på baggrund af veneration for den virksom-

hed, hans far og farfar havde bygget op. Uanset hans motiver blev maltproduktionen genoptaget under hans 

ledelse i 1924. 

 S.B. Lundberg blev uddannet inden for handel ved Horsens Dampmøller, hvor også hans fader Niels Lund-

berg havde arbejdet, samt ved et korneksportfirma i Flensborg. I 1919 påbegyndte han selvstændig gros-

sistvirksomhed.
153

 Som sin fader og farfader beklædte S.B. Lundberg flere tillidserhverv i Ebeltoft. Han var 

medlem af byrådet fra 1937-43, fra 1934 sad han i bestyrelsen for Ebeltoft banen og fra 1943 var han udpe-

get til tilsynsførende for Sparekassen for Ebeltoft og Omegn.
154

 Økonomisk set havde S.B. Lundberg ikke 
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mulighed for alene at starte fabrikken op igen. Der skulle flere midler til, hvorfor en tømrermester Rasmussen 

blev inddraget. Hver skød de 10.000kr. i foretagendet og påbegyndte herefter maltproduktionen.
155

  

 

S.B. Lundberg (1892 - 1980) 

I samme ombæring blev Carl Lundberg (1894-1969), S.B. Lundbergs bror, driftsleder på maltfabrikken. Carl 

Lundberg var uddannet inden for såvel maltfabrikation som administration. Fra 1918 arbejdede han som 

prokurist på fabrikken. I en kort periode i 1920’erne drev han selvstændig forretning i Ebeltoft, inden han blev 

driftsleder på maltfabrikken. Som andre medlemmer af Lundberg-familien var han dybt involveret i byens 

offentlige liv og tog i særlig grad del i sport og sommerfester.
156

  

Kort tid herefter genoptagelsen af produktionen på maltfabrikken i 1924 nedsatte ledelsen i Arbejdsmænde-

nes Fagforening et udvalg, der skulle forfatte en skrivelse til fabrikkens ledelse vedrørende de ansatte ar-

bejdsmænds overenskomstmæssige forhold. Ved de efterfølgende forhandlinger tilbød S.B. Lundberg en 

timeløn på 119 ører samt et 8 % tillæg på døgndrift. Dette stemte ikke overens med, hvad det nationale for-

bund ønskede, at overenskomsten skulle leve op til med hensyn til aflønning af skifteholdarbejde. Forhand-

lingerne fortsatte over en længere periode. Denne gang er der dog intet i forhandlingsprotokollen, der tyder 

på, at en konflikt var under opsejling.
157

 S.B. Lundberg var i den henseende en mindre hård forhandler end 

sin fader og mere villig til at give indrømmelser til sine ansatte. 

At der var styr på arbejdsmændenes økonomiske og forsikringsmæssige forhold ændrede dog ikke ved, at 

arbejdet på Lundbergs Maltfabrik var hårdt fysisk arbejde uden andre hjælpemidler end nogle kornelevatorer 

og transportsnegle, der kunne flytte grønmalten fra spiresalene til køllerne.   

I 1927 var der endnu en gang behov for mere kapital, hvorfor et nyt aktieselskab med navnet S.B. Lundbergs 

Maltfabrik A/S blev etableret. En række proprietærer i oplandet omkring Ebeltoft foruden S.B. Lundberg og 

tømrermester Rasmussen indskød kapital i selskabet.
158

 De nærmere bestemmelser omkring selskabet ken-

des ikke, men af driftsregnskabet 1927-28 fremgår, at aktiekapitalen var 55.000kr., samt at selskabet ejede 

ejendommen på matrikel 54a, som dermed var blevet erhvervet fra Aarhus Privatbank. Selskabet rådede 

dermed såvel over beboelsesejendommen som over fabriksanlægget. Ejendommen vurderedes til 58.000kr. 

Det var ikke alene i Ebeltoft, at der var økonomisk fremgang i brygge- og maltbranchen. På trods af statslig 

regulering af råvaretilførslen frem til 1923, øgede afgifter på øl og en stagnerende produktion oplevede de 
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større bryggerier en række økonomisk tilfredsstillende år efter 1. Verdenskrig, som gav sig udslag i en omfat-

tende investeringsaktivitet i produktionsanlæggene. Fra 1923 steg de statslige afgifter på øl, men trods dette 

begyndte også forbruget af skattepligtigt øl at stige. Såvel Carlsberg som Tuborg anskaffede sig nyt materiel 

og udvidede produktionsapparaterne.
159

 Bryggeriet Thor A/S forsatte sine investeringer fra begyndelsen af 

1920’erne med opførelsen af et nyt malteri i 1927.
160

 

Figur 3: A/S S.B. Lundbergs Maltfabriks nettooverskud fordelt på driftsår. 

 

Kilde: Driftsregnskaber for A/S S.B. Lundbergs Maltfabrik
161

 

Som det fremgår af figur 3 havde maltfabrikken faldende indtægter i perioden 1927-32. Pristallet var falden-

de indtil 1933, hvilket kan være forklaringen på de faldende indtægter. En anden forklaringsmodel kan være, 

at salget af kul og kos blev minimeret i denne periode. Ligeledes var selskabets indtægter på salg af korn 

ujævne. På baggrund af det tilgængelige kildemateriale er det dog ikke muligt endeligt at afgøre dette. Mini-

meringen af salget af kul og koks hang givetvis sammen med, at Ebeltoft Brændsels-import var blevet opret-

tet i 1926.
162

 Da nu en konkurrent havde meldt sig på markedet for brændsel, blev selskabet enten udkon-

kurreret eller beskæftigelsen blev nedprioriteret af aktieselskabets ledere. Driftsregnskaberne for perioden 

1927-42 viser, at det var meget svingende indtægter, selskabet havde fra salg af kul med videre (se Figur 4). 

I forhold til selskabets andre indkomstkilder, var det tillige meget små indtægter fra salg af brændsel.  

I forbindelse med etableringen af aktieselskabet i 1927 anskaffedes et moderne sædekornsrenseri, idet salg 

af salg af korn- og foderstoffer nu blev en del af fabrikkens virksomhed.
163

 Indtægterne på korn var dog svin-

gede. Men inddragelse af denne beskæftigelse øgede antallet af arbejdspladser på fabrikken. 

I perioden 1933-40 var nettooverskuddet konstant stigende, hvilket tillige gjaldt bruttoavancen på malt (se. 

Figur xx). Gennem 1930’erne var forbruget af skattepligtigt øl svagt stigende i Danmark
164

, og med en øget 

ølproduktion fulgte tillige en øget efterspørgsel efter malt. Desuden var Danmark i 1930’erne blevet netto-
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eksportør af malt med markeder i Schweiz og Brasilien som hovedaftagere.
165

 Også S.B. Lundbergs Maltfa-

brik havde senere en eksport af malt til Schweiz og Brasilien, men denne påbegyndtes dog først efter 2. 

Verdenskrig.
166

 

Figur 4: A/S S.B. Lundbergs Maltfabriks bruttoavance fordelt på indtægtskilder 1927-1943.
167

 

 

Kilde: Driftsregnskaber for A/S S.B. Lundbergs Maltfabrik
168

 

I slutningen af 1920’erne var det skiftevis salg af korn og slag af malt, der gav Lundbergs maltfabrik den 

største bruttoavance. Det ændrede sig efter 1930, hvorefter bruttoavancen på malt langt oversteg brutto-

avancen på korn. Således forholdt det sig til 1941, hvor bruttoavancen på korn steg kraftigt, mens brutto-

avancen på malt fortsat faldt. Bruttoavancen på malt var begyndt at falde året før sandsynligvis som følge af 

en mindre produktion under 2. Verdenskrig. I stedet var produktionen af kaffeerstatning blevet genoptaget. 

Under krigen var kaffebønner var stærkt rationerede, hvis de overhovedet var mulige at få fat i, blev der lan-

ceret et produkt under navnet ”Lundbergs nr. 1.” De første eksperimenter med smagssammensætning og 

tilberedning af råvarer til Lundbergs nr. 1 fandt sted i S.B. Lundbergs eget køkken og indeholdt efter sigende 

ud over malt både lupiner, ristet rug og roer.
169

 Af en opgørelse over varelageret ses, at kaffeerstatningen 

tillige indeholdt gulerødder.
170

 Lundbergs nr. 1 blev desuden ”eksporteret” til København, hvor den blev solgt 

under navnet ARABICA.
171

 Produktionen af erstatningskaffe som bibeskæftigelse var ikke enestående for 

Lundbergs Maltfabrik. Fuglsang Maltfabrik i Haderslev overlevede 2. Verdenskrig på baggrund af sin produk-

tion af kaffesurrogat.
172

 I driftsårene 1940-41 og 1941-42 oversteg bruttoavancen på kaffeerstatning langt 

bruttoavancen på malt. Produktionen af kaffeerstatning blev nedlagt kort tid efter 1946.
173

 Hvor lukrativt et 

produkt, kaffeerstatningen end havde været for fabrikkens omsætning, forsvandt markedet for den efter kri-

gens ophør. 
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Under 2 Verdenskrig var der blevet produceret mest pilsner- og lagerøl, på de danske bryggerier, idet det var 

forbudt, at producere de stærkere øltyper. Af afgørende betydning for ølproduktionen var manglen på flasker 

og råvarer til produktion af flasker i 1945. Efter krigen steg efterspørgslen på øl, og produktionen steg i takt 

hermed. Stigningen må tilskrives en forøgelse af realindkomsterne, samt at et langt bredere udsnit af den 

danske befolkning begyndte at efterspørge alkohol.
174

 Den øgede produktion stillede nye krav til bryggerier-

nes indretning og gennem 1950’erne blev flere bryggerier moderniseret. Et andet forhold, der medførte en 

stigende ølproduktion var den eksport, der var påbegyndt i 1930, og som steg efter 2. Verdenskrig. I 1960 

eksporteredes næsten 20 % af den danske ølproduktion.
175

 Den øgede produktion af øl øgede efterspørgs-

len på malt, og for maltfabrikken i Ebeltoft betød det, at lagerkapaciteten var blevet for lille, og i 1946-47 

opførtes et nyt maltlager i to etager. I forhold til de tidligere udvidelser, der alle var til- og ombygninger til 

pakhuset, blev maltlageret ikke opført som en tilbygning til det øvrige fabriksanlæg, men som en fritstående 

bygning. 

 

Medarbejderne ved maltfabrikken fotograferet omkring 1940. Forrest ses S.B. Lundberg og til højre for ham ses Carl 

Lundberg, der var driftsleder.  

Bryggeriernes gode afsætningsforhold smittede af på maltfabrikken, der kunne investere og udvide sin ka-

pacitet yderligere i begyndelsen af 1950’erne, hvor der blev opført en fire etages bygning i forlængelse af 

pakhuset, der udgjorde det oprindelige maltgøreri. Tilbygningen var tegnet af direktørens søn, der var arki-
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tekt. Den øverste af de fire etager anvendtes dels til lager dels fandtes her et støbekar. De øvrige tre etager 

var spirelofter. Maltningsprocessen var endnu på dette tidspunkt stort set manuel. Der var enkelte redskaber, 

der kunne afhjælpe tunge og lange løft, men i det store hele var der tale om en arbejdsplads, hvor produkti-

onen foregik primært ved muskelkraft. I 1957 var de uopdelte maltgulve blevet erstattet af moderne spire-

kasser med elektriske vendere. Mekaniseringen af produktionsgangen havde dermed taget sin begyndel-

se.
176

 Men dog ikke mere end, at et jubilæumsskrift i anledning af 100året for virksomhedens grundlæggelse 

priste malten fra A/S Lundbergs Maltfabrik som den gode håndværksproducerede malt i modsætning til den 

industriproducerede malt fra andre maltfabrikker.
177

 

 A/S Lundbergs Maltfabrik solgte ikke alene malt til bryggerier i Danmark, hvor bl.a. de mindre hvidtølsbryg-

gerier var en vigtig aftager
178

, men også uden for grænserne. Hvert andet eller tredje år blev der eksporteret 

malt til et bryggeri i Rio de Janeiro, Brasilien.
179

 Ud over Brasilien blev der eksporteret til Færøerne, ellers 

var der ingen nævneværdig eksport.
180

 I tiden efter 2. Verdenskrig var det lykkedes for flere danske brygge-

rier at etablere en stabil eksport til en række udenlandske markeder, således at omkring en femtedel af den 

danske ølproduktion blev eksporteret i 1958.
181

 Danmark var endnu nettoeksportør af malt, og i 1965 kunne 

Østjyske Bryggerier indlede en eksport af malt til Congo. Malteriet i Horsens var på dette tidspunkt Dan-

marks største eksportmalteri med en årlig produktion på 16.000 tons malt.
182

 På dette tidspunkt blev der 

produceret omkring 2000tons malt om året på A/S S.B. Lundbergs Maltfabrik.
183

 

Fra 1960’erne begyndte de mindre malterier at komme under øget pres fra dels de større maltfabrikker dels 

bryggeriernes egne malterier, og flere af de mindre malterier bukkede under for konkurrencen. Den danske 

maltproduktion blev således i stigende grad samlet på få, men meget store fabrikker.  Blandt andre oplevede 

Bryggeriet Thor A/S en stor salgsmæssig fremgang i 1950’erne, der gjorde det nødvendigt at udvide brygge-

riet. I 1962 blev der opført et nyt malteri og en ny maltsilo. Rammerne i begge var dog allerede blevet for 

små ti år senere.
184

 Ligeledes valgte ledelsen på A/S Lundbergs Maltfabrik at udvide for at kunne følge med 

markedsudviklingen. Betingelserne for salg af malt til det danske marked var meget gunstige for A/S Lund-

bergs Maltfabrik i 1960’erne, og der var flere perioder, hvor de måtte melde udsolgt.
185

 ”Da de små malterier 

gik ned efter tur, udvidede vi og satte produktionen op. Vi har haft den lykke, at det er gået fint med afsæt-

ningen” S. B. Lundberg, i Aarhus Stiftstidende den 3.august 1967. A/S S.B. Lundbergs Maltfabrik var dermed 

blandt de større danske maltfabrikker, der formåede at modstå presset.   

9.3 Arbejdsforholdene på maltfabrikken i 1960’erne 

Arbejdsforholdene og mængden af manuelt arbejde var ikke ændret i forhold til tidligere tider. I midten af 

1960’erne og frem til 1970 foregik arbejdet med malttilvirkningen i tre holds skift og blev varetaget af fyrbø-

dere og gulvmænd. Opgaverne var fordelt efter holdene og var inddelt således at en medarbejder i løbet af 

en måned var på såvel dag- som aften og nathold. Den fjerde uge blev brugt til afløsning, således at alle 

medarbejdere på skift havde nogle sammenhængende fridage. En af de første opgaver om morgenen var, at 

tømme køllens nederste flage for færdig malt. Tørringen foregik i flere tempi, hvor den første tørring foregik 

øverst i køllen. I løbet af tørringen blev malten efterhånden flyttet nedefter i køllen. Herefter kunne den øver-

ste kølleflage fyldes med utørret grønmalt. Grønmalten blev ved håndkraft læsset i vogne og kørt til en skaft, 

der stod i forbindelse med en elevator, der fragtede den til den øverste kølleflage. Her måtte en fyrbøder 

tage fra og fordele malten i et lag på 70-80cm i den øverste flage. Når grønmalten var fordelt, var det tid at 
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fyre op og få fyret kørt op i grader. Malttypen, der blev fremstillet, var bestemmende for hvilken temperatur, 

der skulle være i køllen. Temperaturen skulle løbende stige i køllen. 

Sideløbende med tømningen af køllen, sørgede en gulvmand for, at pudsemaskinen blev tømt for malt, så-

ledes at den var klar til at modtage den nyligt færdigtørrede malt. Spirerne blev herefter fjernet fra malten – 

pudset. Den pudsede malt blev transporteret til siloerne, hvor den enten blev lagt til opbevaring eller fyldt på 

rene sække – parat til aflevering på en række af Danmarks bryggerier.  

Når den spirede byg var fjernet fra spiregulvet, blev gulvet spulet og vasket ned, inden det næste støbt blev 

fordelt herpå. Dette var ligeledes en opgave, der blev varetaget af dagholdet. Når gulvene var rene blev kar-

rene tømt udblødte byg kørt ud og jævnet i et lag på 10-15cm på gulvet. Efter klokken 14 var gulvmandska-

bet ved at være færdige med at tømme karrene, og det næste støb kunne sættes, efter karrene var rengjort. 

Herefter var det tid til at kaste den byg der lå til spiring på fabrikkens andre spiregulve. I modsætning til tidli-

gere, hvor kastningen var foregået med skovl, brugte gulvmændene i 1960’erne en elektrisk vender til at 

lufte malten. Malten skulle yderligere luftes en gang mere i løbet af dagen. Desuden stod gulvmandskabet 

for løbende at taget prøver af byggen og grønmalten. 

Natmanden mødte kl. 22.00. Blandt hans vigtigste opgaver var at spade byggen på spiregulvene. Dette var 

en anden måde at lufte malten på og igen en temperatursikrende foranstaltning. Byggen i støbekarrene skul-

le ligeledes luften og der skulle lukkes vand af karrene. Som det sidste inden han afsluttede sit skift skulle 

støbekarrene tjekkes efter, idet der muligvis skulle lukkes mere vand i.
186

 

Arbejdsdagene om sommeren, hvor temperaturen ikke kunne kontrolleres i malteriet, forløb ganske anderle-

des, idet produktionen blev sat i stå. Gulvmandskabets arbejde om sommeren bestod derfor i reparationer 

og vedligehold af anlægget samt rengøring. Varmerør og kanaler i køllerne blev renset ud, og selve køllen 

blev fejet ned og kalket og malet. Skorstenene blev gjort ren. Støbekarrene vasket ned og malet med rust-

beskyttende produkter. Desuden blev bygningerne kalket om sommeren med et farvestof, der blev rørt op i 

kærnemælk.
187

 

 

                            Medarbejdere ved maltfabrikken fotograferet under sommerrengøringen ca. 1965/66 
 

                                                           
186

 Interview 2, MOE 0054. 
187

 Interview 2, MOE 0054 og Interview 1, MOE 0054 



38 
 

 

Inden maltproduktionen blev genoptaget efter høsten, skulle der modtages og tørres korn. En del blev opbe-

varet i siloerne, men en del kom op på bygloftet på maltfabrikken. Sækkene blev kørt med sækkevogn og 

hejst op ved hjælp af et spil, men når sækkene skulle stables, foregik det ved håndkraft.
188

  

Arbejdsstyrken var i alt 25-30 mand inklusive kontorpersonalet og mandskabet i foderstofforretningen. 

Mandskabet fra foderstofforretningen indgik i øvrigt i maltfabrikkens arbejdsstyrke. Det var nødvendigt, idet 

produktionen kun var lukket ganske få dage om året. Når fabrikkens faste stab skulle have fri i weekends, 

tog medarbejdere fra foderstofforretningen over i maltproduktionen.
189

  

Maltfabrikken beskrives i denne periode som en arbejdsplads med gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår. 

Gulvmandskabet og fyrbøderne oplevede en høj grad af selvbestemmelse i arbejdet med ansvar for udførel-

se af bestemte opgaver afhængigt af skifteholdet. Afvekslingen medførte, at arbejdet på fabrikken ikke blev 

oplevet som kedeligt. Var der alligevel problemer, stod direktøren til rådighed, men han blandede sig ellers 

ikke i medarbejdernes udførelse af deres funktioner.  

 ”Var der problemer, kunne vi selvfølgelig tilkalde ham (direktør S.B. Lundberg) og få råd og vejledning. Jeg 

syntes, det var et godt arbejdsmiljø, fordi at vi havde et ansvar, der skulle passes, og det blev det jo.”.
190

 

Det hårde manuelle arbejde blev set som en naturlig del af arbejdslivet, som ikke gav anledning til beklagel-

ser. I det hele taget var der en god kemi mellem ledelse og staben, hvor initiativer til ændringer i arbejdsgan-

ge fra medarbejdernes side blev hilst velkommen af ledelsen. Det gode forhold mellem ledelse og medarbej-

derne var måske tillige årsagen til, at der ingen faglige konflikter var på arbejdspladsen.
191

 ”Der har ikke væ-

ret arbejdsnedlæggelser og sådan – det kendte vi ikke”.
192

 En anden grund hertil skal findes i at Ebeltoft var 

en meget lille by, og medarbejderne havde en høj grad af loyalitet over for deres arbejdsplads, hvilket tillige 

gav sig udslag i at størstedelen af medarbejderne blev på fabrikken i mange år.  

Med hensyn til lønninger kørte maltfabrikken efter tariffen. Hertil kom forskellige tillæg til aften- og natholds-

arbejde. Fyrbøderne fik desuden en lidt højere løn end gulvmandskabet. Hvis det havde været et godt år fik 

medarbejderne bonus af produktionen.
193

  

Socialt set var maltfabrikken en arbejdsplads, hvor kollegerne omgikkes i fritiden,
194

 og en gang om året 

holdt maltfabrikken en fest for medarbejderne. Til denne fest blev hele medarbejderstaben inviteret med 

ægtefæller.  

Alt i alt var A/S Lundbergs Maltfabrik en arbejdsplads, hvor størstedelen af personalet forblev i mange år, 

såvel i produktionen som på kontoret. Der var ingen konflikter, hverken faglige eller sociale og forholdet mel-

lem ledelsen og mandskabet beskrives som gnidningsfrit. Arbejdet på maltfabrikken stillede dog også krav til 

personalet, og mindst en medarbejder stoppede på fabrikken, da han turde have ansvaret for den alene om 

natten.
195

 En anden medarbejder blev fyret, da han efter eget udsagn blev ”tosset i hovedet af varmen”.
196

 I 

1960 blev malten endnu vendt med håndkraft i køllen, og det var altså ikke alle, der kunne klare at arbejde i 

den varme kølle. 
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Produktionsmetoderne blev fra slutningen af 1960’erne gradvis automatiseret. Det betød, at der blev færre 

manuelle opgaver at varetage for arbejderne. Kornet kom ikke længere i sække, der skulle bæres op af trap-

per på nakken, men i hele vognlæs, der blot blev tippet i sluserne til siloerne. Det fysiske arbejde blev mere 

eller mindre afløst af opgaver ved kontroltavler samt med prøveudtagninger til kvalitetskontrol af såvel færdig 

malt som af det indkomne korn.
197

  

Hvor arbejdet på maltfabrikken i 1960’erne blev beskrevet som et meget selvstændigt job med stor selvbe-

stemmelse i udførelsen af jobfunktionerne, var dette forhold på Bryggeriet Thor A/S anderledes, her fortalte 

formanden, hvad der skulle laves og hvornår. Fælles for de to arbejdspladser i nydelsesmiddelindustrien var, 

at der i høj grad var tale om legemligt arbejde, hvor mekanisering af produktionen endnu ikke var slået igen-

nem. Et andet forhold, der gjorde sig gældende, var at fremstillingen af produktet stillede helt klare krav til 

fabrikkens temperatur, som der ikke kunne dispenseres for, og som medarbejderne måtte indordne sig un-

der.
198

 

S.B. Lundberg trak sig fra posten som leder af virksomheden pr. 1. januar 1966. Lederposten overlod han til 

sin søn, Niels Lundberg, der siden 1962 havde arbejdet på fabrikken. S.B. Lundberg fortsatte dog som direk-

tør for aktieselskabets bestyrelse, ligesom hans bror, Carl Lundberg forblev på posten som driftsleder.
199

 

 

 

Der gik kun kort tid efter likvidationen af A/S Lundbergs Maltfabrik og Kulimport før der igen blev produceret 

malt på fabrikken i Ebeltoft. Det var endnu en gang med et medlem af familien Lundberg på lederposten. I 

1927 dannedes et nyt aktieselskab også med S.B. Lundberg som leder. S.B. Lundberg ledede virksomheden 

i mere en 40 år. Han førte fabrikken sikkert gennem 2. Verdenskrigs mangel på råvarer, hvor der især blev 

satset på produktionen af kaffeerstatning. Denne produktion var formodentlig grundt til, at fabrikken overle-

vede krigen. I 1960 indledte S.B. Lundberg en gennemgribende renovering og mekanisering af fabrikken, 

der først blev fuldført under ledelse af hans søn, Niels Lundberg. 

Under S.B. Lundbergs ledelse udviklede maltfabrikken sig til en virksomhed med flere forskellige beskæfti-

gelser. Foruden maltfremstilling og korntørring, handlede virksomheden med kontrolleret sædekorn og 

kunstgødning ligesom spirerne fra malten blev anvendt til fremstilling af foderstoffer. Maltfabrikken talte i 

denne periode op mod 30 medarbejdere. Maltfabrikken beskrives i denne periode som en god arbejdsplads, 

hvor medarbejderne oplevede en høj grad af frihed i udførelsen af arbejdsopgaverne.   

10. Fjerde generation  

10.1 Danske bryggerier og malterier efter 1966-1980 

I denne periode begyndte de danske bryggerier i højere grad end tidligere at trænge ind på udenlandske 

markeder. Dansk øleksport steg kraftigt i slutningen af 1960’erne, og i 1970’erne oversteg eksporten salget 

Danmark. Efterhånden som stadigt flere lande fik licens til brygning af øl af mærker ejet af danske bryggerier 

faldt eksporten. Tilslutningen til EF i 1973, som allerede S.B. Lundberg havde set økonomiske fordele ved, 

idet høje toldsatser kunne virke konkurrenceforvridende for den danske afsætning og dermed økonomien,
200

 

fik til en begyndelse ingen stor betydning for den danske bryggeribranche.
201
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10.2 Niels Lundberg 

Niels Lundberg var uddannet dels civilingeniør og dels brygmester fra Den skandinaviske bryggerihøjskole i 

København samt fra flere forskellige danske bryggerier. Efter endt uddannelse arbejdede han en årrække for 

bryggeriet Stjernen i København og derefter for Ceres i Horsens, inden han i 1962 vendte tilbage til Ebeltoft. 

Det var således for første gang i virksomhedens historie en leder med såvel praktisk erfaring fra branchen 

samt relevant uddannelse, der overtog lederposten.
202

 Niels Lundberg var i høj grad entreprenøren bag den 

mekanisering af maltfabrikken, der fandt sted i slutningen af 1960’erne. Formålet med mekaniseringen var 

dels en rationalisering af produktionen dels en forøgelse af maltproduktionen. Kapaciteten i malteriet var i 

midten af 1960’erne på ca. 2000tons årligt. De planlagte moderniseringer skulle ifølge Niels Lundberg bety-

de en forøgelse af produktionen med 20 % til 2400 tons inden for få år.
203

  

 

Niels Lundberg (1922-1981) 

10. 3 A/S Lundbergs Maltfabrik mekaniseres 

Allerede under S.B. Lundberg var begyndt en omfattende investering i fabriksanlægget, der skulle sikre, at 

fabrikken kunne følge med konkurrencen på maltmarkedet. Udvidelsen og mekaniseringen af fabriksanlæg-

get var blevet påbegyndt allerede i 1960 med bygningen af seks siloer. Den første silo stod klar i slutningen 

af november 1960. Siloen, der var 28m høj, havde en kapacitet på 1400 tons korn. Siloens ydervægge blev 

rejst på 13 døgn, og vinteren blev brugt på at gøre siloens indvendige forhold klar til brug.
204

 Herefter rejstes 

yderligere fem siloer. Kapaciteten i de seks siloer var på ca. 15.000 tønder korn. Opførelsen af siloerne var 

en stor satsning. Konkurrencen på markedet var hård, og de økonomiske konsekvenser af alle udvidelser 

måtte derfor nøje overvejes, inden de blev sat i værk.
205

 Siloerne beviste dog hurtigt deres værd. Med dem 

blev det muligt i højere grad end tidligere at rationalisere indkøbene af byg. Med de bedre muligheder for 

opbevaring, var det nemlig ikke længere tvingende nødvendigt at købe byggen i højsæsonen, og byggen 

kunne dermed købes på mere fordelagtige vilkår og til mere gunstige priser.  

På trods af siloernes lagerkapacitet opstod der hurtigt pladsmangel på maltfabrikken. Dette skyldtes blandt 

andet, at en stor del af oplandets landmænd sendte deres korn til tørring og oplagring straks efter tærskning. 

Dette medførte, at maltfabrikken måtte leje sig ind på forskellige gårde for at få opbevaret store mængder 

korn.
206

 Beslutningen om bygningen af yderlige seks siloer blev taget, og det første spadestik til disse blev 

taget i september 1964. Det færdige siloanlæg kunne rumme 30.000 tønder korn. Maltfabrikkens ledelse 
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anslog, at anlægningen af de 27m høje siloer ville koste 400.000kr.
207

 Men en del af omkostningerne kunne 

dækkes af besparelser på opbevaring af maltbyggen på gårde i oplandet omkring Ebeltoft. Bygningen af 

siloerne var derfor en medvirkende faktor til at gøre maltproduktionen billigere.
208

  

 

 

Bygningen af siloerne i 1964 

Efter opførelsen af siloerne påbegyndtes et omfattende indvendigt ombygnings- og moderniseringsarbejde. 

Ombygningen forventedes at kunne forøge maltproduktionen med ca. 20 % fra ca. 2000 tons til ca. 2400 

tons malt årligt. Desuden blev siloanlægget udvidet med et kontinuerligt korntørreri med tilhørende varme-

central og udvidet pakhusplads. Indtil siloerne blev udstyret med korntørreri, var maltkøllerne blevet anvendt 

til at tørre korn – en fremgangsmåde, der ikke stod i balance med kapaciteten i siloerne. Korntørreriet havde 

tillige den fordel, at maltningen kunne begynde tidligere efter høsten, idet køllerne ikke længere var optagne 

til korntørring, samt at tørringskapaciteten blev øget til 5-6tons i timen.
209

  

Fabriksanlægget tog endnu et skridt på vej mod automatisering i 1968, hvor tørringssystemet i maltfabrikati-

onen blev ændret. Tidligere blev der fyret med kul i køllernes indfyringsrum. Det nye tørresystem betød, at 

varmen nu blev produceret af en oliefyret lavtryksdampkedel. Varmen blev herefter fordelt i maltkøllen gen-

nem calorifærerne, der kun optog en brøkdel af den plads, som det gamle systems varmerør havde optaget. 

Fra calorifærerne blev varmen fordelt videre af en højtryksblæser. Desuden blev der indført et måleapparat, 

en såkaldt ”super-conti”, der hvert minut målte vandprocent og temperatur i det korn, der var i tørringsan-

lægget.  Ud over ændringer i varmesystemet og indførelsen af super-contien blev der tillige installeret en 

automatisk prøveudtager, som med få sekunders mellemrum udtog prøver af byggens kvalitet.
210

   

I 1969 blev det sidste skridt mod en fuldstændig automatisering af maltproduktionen taget, idet fabrikkens 

ledelse vedtog at investere 2mio kr. i et nyt produktionsapparat, der skulle installeres i de eksisterende byg-

ninger.
211

  Automatiseringen, der havde krævet omfattende ombygninger inden for rammerne af den gamle 

fabrik, var tilendebragt den 30. november 1970, og entreprisen løb op i 2½mio kr. mod de anslåede 2 mio. 

kr. Det nye anlæg var indrettet med dampanlæg, nye støbekar og varmtluftsanlæg. Desuden var der kon-
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strueret et specialloft til spiresalen og automatisk indførelse af byg i støbekarrene. Af stor vigtighed for den 

fremtidige produktion på maltfabrikken var det specielle køleanlæg, der muliggjorde maltning året rundt.
212

  

Ved indvielsen af det nye anlæg i 1970 udtalte direktør Niels Lundberg, at de kommende tre års produktion 

allerede var afsat til maltfabrikkens faste kunder, hvilket var en halv snes af Danmarks største bryggerier. 

Kapaciteten var i det nye anlæg stor nok til at producere malt til 600.000 pilsnere om dagen.
213

 

Det var ikke blot i Ebeltoft, at produktionsanlæggene blev moderniserede i disse år. Malteriet på Bryggeriet 

Thor A/S i Randers blev tillige moderniseret. Lige som det var tilfældet med A/S Lundbergs Maltfabrik blev 

det besluttet, at de eksisterende rammer var bestemmende for omfanget af udvidelsen. Maltningsanlægget, 

der blev indført her, var et spireanlæg med mekanisk fremkastningsprincip. Fordelen ved denne type anlæg 

var, at kastningen af støbet forgik i retning mod køllen, dermed var det ikke nødvendigt at transportere mal-

ten dertil.
214

  

På Carlsberg i Valby blev der bygget et nyt malteri samt en silo i slutningen af 1960’erne. Horsens Ny Malte-

ri
215

 og Fuglsangs Maltfabrik
216

 udvidede ligeledes deres produktionsapparat med siloanlæg i begyndelsen af 

1960’erne Forbruget af øl var steget kraftigt i Danmark i løbet af 1960’erne og eksporten var ekspanderet 

betydeligt.
217

 På trods af et nybygget malteri på Carlsberg, var bryggeriets maltningskapacitet endnu mindre, 

end hvad de forbrugte til brygningen af øl. Derfor kunne A/S Lundbergs Maltfabrik endnu afsætte malt hertil. 

10.4 Leverandører og afsætningsforhold 

A/S Lundbergs Maltfabrik opkøbte så stor en del som muligt af sine råvarer fra de lokale landmænd. Mange 

af disse dyrkede byg til maltfabrikken, da der blev givet en højere pris for maltbyg end for andet korn. I årene 

frem til 1980 var ca. 15 % af maltbyggen blevet leveret fra oplandets landmænd, de øvrige 85 % blev leveret 

af landmænd fra det øvrige Danmark
218

, som blev opkøbt gennem danske foderstofforretninger. Det var 

blandt andet fra Trondhjemsgården i Tirstrup, Ørupgård i Rosmus, Nøruplund i Tirstrup, Frederiksminde i 

Dråby, og Aldershvile i Knebel,
219

 at der lokalt indkøbtes maltbyg til maltfabrikken. Det var dog ikke alt malt-

byg, der var egent til maltning, derfor blev der taget prøver af byggen, inden den blev tørret og den lagt til 

opbevaring. Al den byg der var egnet til maltning fra lokalområdet blev taget ind, når den slap op, blev der 

købt mere ind fra andre korn- og foderstofforretninger.  

Den lokale forankring med brug af lokalt dyrket byg til maltproduktionen ophørte, da det blev besluttet at 

sælge korn- og foderstofforretningen fra. I den forbindelse blev der nemlig indgået den klausul, at A/S Lund-

bergs Maltfabrik ikke måtte handle med korn inden for en radius af 50km. Herefter købtes maltbyg fra DLG 

og KFK, maltbyggen herfra var allerede tørret og renset og lige til at malte af.
220

 Beslutningen om fraslaget af 

korn- og foderstofforretningen blev taget i 1980 som en udløber af en beslutning om at samle virksomheden 

om produktionen af malt.
221

   

Beslutningen betød en væsentlig forøgelse af maltproduktionen, idet produktionen ikke som tidligere lå stille i 

høstmånederne. Alt korn der blev opkøbt til såvel korn- og foderstofforretningen som til maltproduktionen 
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skulle tørres og renses, når det kom ind fra landmændene, og dermed var der i høstmånederne ingen ledig 

kapacitet til maltproduktion.
222

   

A/S Lundbergs Maltfabrik producerede forskellige typer malt – lagermalt, münchermalt og pilsnermalt. Ho-

vedproduktet var dog den pilsnermalt, der blev solgt til flere af Danmarks store bryggerier, så som Carlsberg, 

Tuborg og Faxe. Mindst én gang om ugen blev der leveret omkring 20 tons til Faxe, og næsten dagligt blev 

der leveret til Carlsberg og Tuborg. En medarbejder mente, at A/S Lundbergs Maltfabrik på dette tidspunkt 

var noget nær den største selvstændige maltfabrik i Danmark.
223

  

 

 

Niels Lundberg, der blev leder af maltfabrikken i 1966, var den første leder, som var uddannet i bryggeri-

branchen. I hans tid som skete der er række overordnede forandringer på maltfabrikken. Fabriksanlægget 

blev renoveret, moderniseret og automatiseret i så vidt udstrækning det var muligt inden for de givne ram-

mer. Det medførte, at arbejdet på maltfabrikken i højere grad kom til at handle om teknisk kunnen frem for 

fysisk styrke. Det var ligeledes med Niels Lundberg i spidsen, at ledelsen på fabrikken tog beslutningen om 

alene at satse på maltproduktion. Korn- og foderstofforretningen blev solgt fra, og i forbindelse hermed op-

hørte brugen af den lokale byg til maltproduktionen. Det var første gang i fabrikkens historie, at der ikke blev 

købt byg fra de lokale landmænd. Mekaniseringen og salget af korn- og foderstofforretningen betød tillige en 

forøgelse af maltproduktionen, idet maltningen ikke længere lå stille i høstmånederne. Det var dels blevet 

muligt at kontrollere temperaturen i malteriet, dels blev tørrekapaciteten ikke længere udnyttet til tørring af 

korn. 

I disse år leverede A/S Lundbergs Maltfabrik malt til en række af Danmarks største bryggerier, såvel Carls-

berg som De forenede Bryggerier og FAXE var aftagere af malten fra Ebeltoft.   

11. Maltfabrikkens sidste år 

11.1 Den danske maltproduktion efter 1980 

En af de få kornafgrøder, der har bragt Danmark på verdenskortet er maltbyggen. Det danske klima giver en 

ensartet modning og de store kærner på vårbyggen, som foretrækkes af malterierne.
224

 Omkring 600.000 

hektar dansk agerjord tilsås med byg, og der høstes ca. 1 mio. tons maltbyg. Af disse maltes årligt ca. 

300.000 tons malt, den øvrige del af udbyttet eksporteres. På Djursland har der historisk set ikke været tradi-

tion for stort dyrehold, derimod findes en del planteavlsgårde og tillige i dag dyrkes en del maltbyg på Djurs-

land.
225

  

Siden midten af 1990’erne er det imidlertid i høj grad i området omkring Vordingborg, hvor De forenede 

Bryggerier i 1996 tog deres nyopførte maltfabrik i brug, at der dyrkes maltbyg.
226

 I forbindelse med anlæg-

ning af maltfabrikken var det ikke alene den gode muld, der afgjorde dens beliggenhed, der var tillige gode 

transportmuligheder herfra. Derudover produceres malt i Nordjylland på Dragsbæk Maltfabrik, der nu er ejet 

af Fuglsang Export Maltfabrik A/S. Det er i høj grad disse tre malterier, der tegner den danske maltprodukti-

on i 2011. Maltproduktionen er således blevet samlet på få, men meget store enheder. En proces, der be-

gyndte tilbage i 1960’erne. 
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11.2 Maltfabrikken efter 1980 

Efter Niels Lundbergs død i 1981 forsøgte hans bror, Jørgen Lundberg, der var forstmand, at drive virksom-

heden videre. Dette stod på et par år i begyndelsen af 1980’erne. 1980’ernes økonomiske nedtur og den 

følgende faldende beskæftigelse ramte tillige bryggeri- og malteribranchen. A/S Lundbergs Maltfabrik var i 

den forbindelse en lille virksomhed, hvilket gjorde det svært at konkurrere på prisen. Alligevel kom det bag 

på mange, ikke mindst arbejderne på fabrikken, da Jørgen Lundberg i 1983 meddelte, at maltfabrikken skul-

le lukkes.
227

  

S.B. Lundberg og Niels Lundberg havde været kendte ansigter i den danske bryggeribranche. Ikke mindst 

Niels Lundberg havde qua sin uddannelse og sine ansættelser som brygmester en del kontakter til brygme-

stre på danske bryggerier, mens S.B. Lundberg havde været en gammel kending på grund af sin lange tid i 

branchen. Disse kontakter havde været meget nyttige, når malten skulle afsættes, idet brygmestrene ofte 

selv stod for indkøbene på bryggerierne. Det var således ikke alene maltens gode rygte, fabrikken nød godt 

af i Niels Lundbergs år som leder. Det var tillige hans netværk, der lukkede malten ind på danske bryggerier. 

Med Niels Lundbergs død forsvandt disse kontakter, og virksomheden var i hænderne på en for brygmestre-

ne ukendt person uden brancheerfaring. 

Da fabrikken nu stod over for en lukning, ønskede firmaets mangeårige revisor, Bent Fredberg, at gøre et 

forsøg som maltfabrikant, og han opkøbte alle selskabets aktier. Fredberg havde fra 1946 stået i lære på 

kontoret på maltfabrikken. Efter at have aftjent sin værnepligt uddannede han sig til revisor i Aarhus og fore-

stod herefter revideringen af maltfabrikkens regnskaber.
228

 

I begyndelsen af 1980’erne var der en arbejdsstyrke på en fem til seks mand til at styre produktionen. Under 

Niels Lundbergs ledelse var produktionsanlægget blevet så mekaniseret, som det var muligt inden for de 

givne rammer, men der var tale om en gammel fabrik med de begrænsninger dette medførte.  

Under Fredbergs ledelse fortsatte fokuseringen på maltfremstilling. Der var ingen nicheproduktioner eller 

bierhverv. Produktionen stod kontinuerligt på i døgndrift og kunne lige netop varetages af den lille arbejds-

styrke, der var dog ingen plads til sygdom, og fabrikken var kun lukket få uger hver sommer, hvor der kunne 

foretages reparationer, og medarbejderne afholdt deres sommerferie. Der blev slået 22 tons byg i støb hver 

dag og sendt gennem produktionsapparatet. I 1980’erne og 1990’erne tog det i gennemsnit 9 døgn at produ-

cere en ladning malt.
 229

 

Maltbyggen blev indkøbt fra hele landet gennem forskellige korn- og foderstofforretninger, for med lederens 

ord: ”Det var der forretningen lå, det var ikke at producere, det var at foretage de rigtige indkøb af malt-

byg”.
230

 Maltfabrikkens store siloanlæg gjorde det muligt, at indkøbe maltbyggen på gunstige tidspunkter, da 

der var kapacitet til opbevaring af denne. Når byggen var blevet købt, blev den fragtet ti Ebeltoft med lastbil 

eller skib, hvor den blev opbevaret i siloerne.   

Fredberg fungerede i disse år som sælger. Om efteråret, når høsten var i hus og kornpriserne kendtes, var 

det tid at indgå kontrakter med bryggerierne. Som regel var hele årets produktion var solgt på forhånd, og 

indkøbene af maltbyg blev afstemt efter produktionens størrelse. Malten blev primært afsat til Faxe, De for-

enede Bryggerier, bl.a. Carlsberg og Tuborg og Ceres ved Østjyske Bryggerier. Det var kutyme for Carlsberg 

at købe malt ude, når deres kapacitet ikke var stor nok.
231

  Blandt bryggerierne var Lundbergs Maltfabrik 

kendt for maltens gode kvalitet, hvilket var årsagen til, at bryggerierne ønskede at handle med denne lille 

leverandør.  
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”Vi var vel en seriøs leverandør på alle områder, reel altså på pris og kvalitet og leveringsdygtig. Vi var en 

god lille leverandør, underleverandør. Men vi måtte da slås hvert år for at få kontrakten hjem, det måtte vi 

da”.
232

 

Kvaliteten var én ting, pris en anden, og i løbet af 1980’erne og 1990’erne blev det stadigt sværere at kon-

kurrere med de større malterier, eksempelvis Dragsbæk og Fuglsang på prisen. ”Det var fra hånden i mun-

den hele tiden”.
233

 Flere bryggerier udvidede deres maltproduktion, mens andre udvidede eller samlede 

maltproduktionen som følge af fusioner mellem bryggerier. I 1986 lukkede malteriet på Bryggeriet Thor A/S. 

Ca. ti år tidligere var bryggeriet fusioneret med Bryggeriet Urban i Aalborg og Ceres Bryggerierne A/S i Aar-

hus til Jyske Bryggerier A/S. En del af fusionen var tillige det store malteri i Horsens, der hørte under Ceres 

Bryggerierne. Det lukkede malteri på Thor Bryggeriet A/S blev herefter indrettet til administrationsbygning.
234

 

Maltproduktionen i Danmark blev kontinuerligt samlet på få men meget store fabrikker. 

I 1990’erne begyndte tillige en globalisering af maltproduktionen, hvor der bl.a. blev bygget store malterier i 

Halmstad og Rostock. Disse malterier betød en øget konkurrence på det danske marked. I slutningen af 

1997 tog Østjyske Bryggerier A/S den beslutning at lukke Horsens Ny Malteri, da det ikke længere var muligt 

at fremstille malt til konkurrencedygtige priser her. Det kunne bedre betale sig for Østjyske Bryggerier at få 

lønmaltet hos andre.
235

  

I 1993 var konkurrencen fra udenlandske malterier blevet for stor, og produktionen på A/S Lundbergs Malt-

fabrik blev nedtrappet over nogle måneder med afskedigelser til følge.
236

 I oktober 1993 blev maltfabrikken 

derfor udbudt til salg for 26mio. Bygningsanlægget blev i salgsannoncen beskrevet som et særdeles attrak-

tivt, velholdt og spændende ejendomskompleks.
 237

 

Efter maltfabrikken havde ligget stille i op mod to år, blev produktionen genoptaget i 1995.
 238

 Det skete da 

A/S Lundbergs Maltfabrik lønmaltede for Dragsbæk Maltfabrik. Dragsbæk Maltfabrik havde problemer med 

deres produktionsapparat efter en brand
239

, hvilket gjorde, at de ikke kunne opfylde en kontrakt med et af de 

store danske bryggerier. Lønmaltningen betød, at Dragsbæk leverede råvarerne, A/S Lundbergs Maltfabrik 

producerede malten, der så blev solgt af Dragsbæk Maltfabrik. Produktionen fortsattes herefter indtil den 

endeligt blev lukket i 1998.
240

 Der var primært to årsager til lukningen. Dels havde De forenede Bryggerier 

A/S, som tidligere havde været en af Lundbergs store aftagere, bygget deres egen maltfabrik, der blev taget 

i drift i 1996. Denne maltfabrik gjorde De forenede Bryggerier selvforsynende med malt, og dermed havde de 

ikke længere behov for at købe malt hos A/S Lundbergs Maltfabrik. Dels steg afgifterne på vand og vandaf-

ledning markant i slutningen af 1990’erne. Vandafgiften blev forhøjet i en sådan grad, at den overskred over-

skuddet på produktionen. Maltfremstilling var dermed ikke længere et rentabelt projekt på en fabrik af A/S 

Lundbergs Maltfabriks størrelse og fabrikken, blev lukket.
241
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Lundbergs Maltfabrik anno 2011.  

Efter Niels Lundbergs død befandt A/S Lundbergs Maltfabriks sig i et dødvande, hvor der ikke umiddelbart 

var en oplagt kandidat til at overtage chefposten. Niels Lundbergs bror, Jørgen Lundberg, forsøgte sig et par 

år som maltfabrikant, inden han gav op og ville lukke fabrikken. Fabrikken blev herefter overtaget af dens 

mangeårige revisor, som formåede at drive den videre indtil 1998, hvor den blev endeligt lukket.  

I tiden efter 1980 blev den danske maltproduktion i stigende grad samlet på få, men store enheder, hvilket 

tillige var tendensen for bryghusene. Bryghusene udbyggede tillige deres egne maltfabrikker og konkurren-

cen skærpedes. Frem til midten af 1990’erne lykkedes det dog hvert år at afsætte produktionen på forhånd, 

men i 1996 tog De forenede Bryggerier deres nybyggede malteri i brug og var nu på det nærmeste selvfor-

synende. Dette i sammenhæng med stigende vandafgifter betød dødsstødet for fabrikken i Ebeltoft.  

12. Sammenfatning: Fra maltgører til maltfabrikant   

S.B. Lundbergs udvikling fra købmand og maltgører til fabrikant begyndte i 1857 med en mindre maltproduk-

tion i en lejet. Maltproduktionen var i en årrække blot en bibeskæftigelse ved siden af hans virke som køb-

mand. Arbejdsstyrken var formodentlig færre end fem personer ansat i selve produktionen.  Fra midten af 

1880’erne tog maltproduktionen fart, og han kunne inddrage to af sine sønner, Frederik og Niels, i virksom-

heden. Det var i tiden herefter, at malteriet udviklede sig til en regulær fabrik. Fra begyndelsen blev der pro-

duceret malt af lokalt dyrket byg. S.B. Lundberg annoncerede flere gange i Ebeltoft Avis efter byg og rekla-

merede tillige for sit produkt.  
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Niels og Frederik Lundberg drev efter faderens død i 1901 maltfabrikken videre i fællesskab. Frederik havde 

ansvaret for maltfremstillingen, mens Niels stod for købmandshandlen, indtil denne blev solgt i 1903, og 

brødrene koncentrerede sig om maltproduktionen. På dette tidspunkt blev malten afsat både på hjemme-

markedet og eksporteret – sandsynligvis til Norge, hvor der var salgsaftaler med to bryggerier. Med anlæg-

gelsen af jernbanen mellem Ebeltoft og Trustrup i 1901, blev maltfabrikkens afsætningsmuligheder forbedret. 

Kundekredsen bestod på dette tidspunkt af en række mindre håndværksbryggere, men der blev tillige leveret 

malt til Bryggeriet Thor A/S i Randers.   

Niels Lundberg, koncentrerede dog ikke sine kræfter om administrationen af maltfabrikken. Han spekulerede 

tillige i tømmer og var involveret i et projekt, der skulle sikre Ebeltoft mere luksuriøst hotel end de allerede 

eksisterende. Disse spekulationer slog fejl og forårsagede en udhuling af fabrikkens økonomi.  I oktober 

1909 blev S.B. Lundbergs maltfabrik derfor taget under skifterettens konkursbehandling. Det var kun ved 

Niels Lundbergs svigerfader, tidligere overbanemester Christensens mellemkomst, at virksomheden forblev i 

familien Lundbergs eje. Produktionen kunne fortsættes på fabrikken, da Christensen havde økonomisk råde-

rum til at leje såvel fabriksanlæg som beboelse under den varige konkursbehandling af boet. Da konkursbe-

handlingen var tilendebragt, dannedes et aktieselskab, hvor Niels Lundberg fungerede som leder. Broderen, 

Frederik Lundberg, trak sig derimod fra fabrikken og flyttede fra byen. De første år af aktieselskabets levetid 

lejede selskabet maltfabrikken til sin produktion. Det var først i 1916, der var skabt økonomisk mulighed for 

at generhverve ejendommen. Der blev derfor ikke investeret i bygningsmassen før 1917, derimod blev der 

investeret i maskineri og inventar, som kunne øge produktionskapaciteten.   

Reguleringen af råvaretilførslen under 1. Verdenskrig havde stor betydning for de danske malterier og bryg-

gerier. Produktionen faldt som følge heraf, og prisen på pilsnerøl fordobledes. Da det ikke var muligt at pro-

ducere så meget malt, som der var kapacitet til i malteriet, udvidede maltfabrikken i stedet sin produktion af 

kaffesurrogat. Det var sandsynligvis denne produktion, der ikke alene redede fabrikken gennem tiden med 

knappe råvaretilførsler, men også gav mulighed for generhvervelse af ejendommen og investering i denne. 

Efter en udvidelse i 1917 fremstod Lundbergs Maltfabrik som landets næststørste malteri.  

I 1919 ramte en punktstrejke Lundbergs Maltfabrik. Det var den eneste arbejdsnedlæggelse i fabrikkens 

historie. Ved den lejlighed vandt arbejdsstyrken sig såvel en otte timers arbejdsdag som en timeløn på 1 kr. 

8. øre. De ansatte var utilfredse med forholdene allerede fra 1916, men Niels Lundberg viste sig som en 

hård forhandler, der var uvillig til at give indrømmelser til arbejdsmændene.  

Da Niels Lundberg døde i 1921 stod ingen af hans sønner, S.B. og Carl Lundberg, umiddelbart klar til at 

overtage ledelsen af maltfabrikken. Virksomheden trådte derfor i likvidation i oktober 1922 og en overgang 

lod det til, at driften ikke ville blive genoptaget. I løbet af det næste år blev selskabet opløst og slettet af ak-

tieselskabsregistret, og Aarhus Privatbank overtog ejendommen. Produktionen blev dog genoptaget snart 

efter selskabets opløsning med Niels Lundbergs søn, S.B. Lundberg som leder. Under S.B. Lundbergs le-

delse blev etableret endnu et aktieselskab, der udover at producere malt tillige var korn- og foderstofforret-

ning. Produktionen voksede betragteligt i denne periode som følge af generelle indkomststigninger og et 

stigende ølforbrug blandt danskerne efter 2. Verdenskrig. En anden medvirkende faktor til produktionsstig-

ningen var, at de danske bryggerier fra slutningen af 1950’erne for alvor fik foden inden for på udenlandske 

markeder og eksporten steg betragteligt. 

I midten af 1960’erne overlod S.B. Lundberg lederstolen til sin søn, Niels Lundberg. Han gennemførte en 

mekanisering af maltproduktionen og valgte siden at koncentrere virksomheden udelukkende omkring malt-

produktion. Korn- og foderstofforretningen blev derfor solgt fra. Med salget af denne standsede opkøbene af 

lokal maltbyg til produktionen, idet der blev indgået en klausul, som forhindrede maltfabrikken i at handle 

med kornproducenter inden for en radius af 50 km.  

Da Niels Lundberg døde i 1981, drev hans bror, Jørgen Lundberg, virksomheden videre indtil 1983, hvor han 

så sig nødsaget til at lukke den. Herefter blev alle aktier opkøbt af virksomhedens revisor, Bent Fredberg, 
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der formåede at fortsætte produktionen i godt 15 år længere. I Fredbergs tid som leder forsøgtes bl.a. med 

lønmaltning som en vej til at fortsætte produktionen, men da De forenede Bryggerier blev selvforsynende 

med malt i midten af 1990’erne, og vandafgifterne i samme ombæring steg i en sådan grad, at afgifterne 

oversteg overskuddet, var det ikke længere muligt at drive en rentabel virksomhed på maltfabrikken i Ebel-

toft. 

13. Konklusion:  

13.1 Danske malterier og bryggerier fra 1850-2000 

Pontoppidan anførte i sin Danske Atlas fra 1768, at maltfremstilling udgjorde en væsentlig del af næringslivet 

i Ebeltoft, og fra toldregnskaberne fra Ebeltoft havn vides, at der i slutningen af 1680-tallet udførtes betydeli-

ge mængder malt fra Ebeltoft. Forudsætningerne for produktion af malt var således til stede. 

Indtil 1830’erne, hvor egentlig maltbyg blev introduceret i Danmark, blev malt fremstillet af seks- eller toradet 

foderbyg. Dyrkning af maltbyg stillede forskellige krav til jorden. Jorden skulle være lerholdig og veldrænet, 

men måtte ikke være for tør. Desuden måtte jorden ligge lavt og i nærheden af stranden ved enten hav eller 

fjord. Jorderne i det østlige Jylland og dermed omkring Ebeltoft var således oplagte til dyrkning af maltbyg. 

På Djursland har der historisk set ikke været tradition for store besætninger af kvæg eller svin på gårdene, 

derimod har landbruget været præget af planteavl. Prisen, der betaltes for maltbyg, var generelt højere end 

prisen for foderkorn, hvorfor flere landmænd på Djursland valgte at dyrke maltbyg, på trods af at den type 

korn krævede en del mere arbejde i form af jordtilberedning.  

Forudsætningerne for stabile leverancer af råvarer af god kvalitet var dermed til stede, da S.B. Lundberg 

etablerede sin virksomhed. Maltbyggens gode kvalitet var afgørende betydning for, at malten fra S.B. Lund-

berg med tiden udviklede sig til et for bryggere og brygmestre kendt kvalitetsprodukt – også uden for landets 

grænser. En forbedret infrastruktur med anlæggelsen af jernbanen i 1901 og økonomisk mulighed for at 

investere i produktionsapparatet på det rette tidspunkt var medvirkende faktorer til, at det på det rette tids-

punkt lykkedes at øge afsætningen og produktionen.  

Hovedparten af de danske bryggerier blev grundlagt fra midten af 1800-tallet og 100 år frem. Det var på 

dette tidspunkt, at befolkningen i Danmark i stigende grad begyndte at efterspørge det stærkere bayerske øl, 

som de ikke kunne fremstille i egen husholdning. Forbruget af købt øl steg hermed og i takt med dette, steg 

efterspørgslen på malt.  S.B. Lundberg benyttede sig af de allerede eksisterende rammer i sin købmands-

gård og skabte sig en nicheproduktion, som med tiden udviklede sig til hans hovedbeskæftigelse. Idet mar-

kedet for industrielt produceret øl voksede i slutningen af 1800-tallet, skabte det grundlaget for, at S.B. 

Lundberg kunne udvikle en regulær fabrik med industridrift.  

Selvstændige maltfabrikker uden tilknytning til et bryggeri var en sjældenhed i Danmark, idet størstedelen af 

bryggerierne havde egne faciliteter til maltfremstilling. Malten blev produceret til eget forbrug. Der blev såle-

des maltet over alt i Danmark. Hvor jordbundsforholdene ikke egnede sig optimalt til dyrkning af maltbyg, 

blev denne formodentlig indkøbt og suppleret til formålet på maltfabrikkerne. I dag er blot fire selvstændige 

maltfabrikker bevarede, hvoraf de to er moderne anlæg opført efter 1975. De to øvrige er en maltfabrik på 

Gasvej i København og S.B. Lundbergs Maltfabrik i Ebeltoft. De to sidst nævnte er begge ude af drift. 

Maltproduktionen fulgte i det store hele bryggeribranchens udvikling, hvor forbruget og efterspørgslen af øl 

bestemte mængden af produceret malt. Ølkonsumtionen reguleredes dels af statslige afgifter, og i nogle 

perioder gennem begrænsninger i råvareleverancerne – som under de to verdenskrige. Forbruget af bayersk 

øl steg frem til begyndelsen af 1890’erne, hvor indførslen af en beskatning på øl med en alkoholvægtprocent 

på mere end 2,25 lagde en mindre dæmper på salget. I stedet vandt pilsnerøllet indpas på det danske mar-

ked, og produktionen af pilsnerøl og dermed pilsenermalt øgedes. Produktionen på S.B. Lundbergs Maltfa-

brik fulgte denne udvikling. I løbet af 1900-tallet blev pilsnermalten hovedproduktet på fabrikken, om end der 
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tillige blev produceret forskellige specialmalte. Med etableringer af nye malterier og udvidelser af eksisteren-

de malterier omkring århundredeskiftet blev konkurrencen mellem malterierne i Danmark skærpet. Derfor var 

det af afgørende betydning for S.B. Lundbergs maltfabrik, at der i 1901 blev anlagt en jernbaneforbindelse 

mellem Ebeltoft og Trustrup. Såfremt det ikke det var muligt effektivt og uden store omkostninger at få mal-

ten transporteret til aftagerne, var mulighederne for virksomhedens udvikling og overlevelse lille.  

Reguleringen af råvaretilførslen under 1. Verdenskrig havde stor betydning for de danske malterier og bryg-

gerier. Som følge heraf faldt produktionen, og prisen på pilsnerøl fordobledes. Da det ikke var muligt at pro-

ducere så meget malt, som der var kapacitet til i malteriet og dermed nok til at sikre virksomhedens overle-

velse, udvidedes i stedet produktionen af kaffesurrogat på S.B. Lundbergs Maltfabrik. Det var sandsynligvis 

denne produktion, der ikke alene redede fabrikken gennem tiden med knappe råvaretilførsler, men også gav 

mulighed for generhvervelse af ejendommen og foretage investering i denne. Bryggeri og maltbranchen 

havde generelt økonomisk gode år efter 1. Verdenskrig og flere investerede i produktionsapparatet. Således 

opførtes nyt bryghus og malteri på Bryggeriet Thor A/S i løbet af 1920’erne.  

I 1930’erne blev Danmark nettoeksportør af malt. På dette tidspunkt blev der således dyrket mere maltbyg 

og produceret mere malt, end der skulle til for at dække det danske marked. S. B. Lundbergs Maltfabrik eks-

porterede allerede fra det første årti af 1900-tallet malt til Norge og først i årene efter 2. Verdenskrig fulgte 

S.B. Lundbergs maltfabrik trop med andre danske malterier og begyndte en eksport til Brasilien. 

Under 2. Verdenskrig oplevede bryggerier og malterier endnu en periode med begrænsninger i råvaretilførs-

len. I denne situation genoptog Lundbergs Maltfabrik sin produktion af kaffeerstatning. En produktion der 

sandsynligvis var af afgørende betydning for, at fabrikken klarede sig gennem krigen. Dette forhold gjorde 

sig ligeledes gældende for Fuglsangs Maltfabrik, der overlevede krigen på produktion af kaffesurrogat. Til-

førslen af råvarer til de selvstændige maltfabrikker under krigen var således så knap, at der skulle andre 

produktioner til for at de kunne overleve. Efter 2. Verdenskrig steg efterspørgslen på øl som følge af en sti-

gende realindkomst. Desuden begyndte et bredere udsnit af befolkningen at forbruge øl.   

Råvarerne til maltproduktionen på Lundbergs Maltfabrik blev opkøbt lokalt. Idet lokale bønder dyrkede den 

maltbyg, som var nødvendig for produktionen af kvalitetsmalt. Kun når mængden af maltbyg i lokalområdet 

ikke svarede til den ønskede maltproduktion, blev der indkøbt byg fra andre dele af landet. Det samme gjor-

de sig gældende for landets andre malterier, idet det danske klima er ideelt til dyrkning af maltbyg. Det var 

først så sent som i 1980, at maltfabrikken i Ebeltoft ophørte med at købe lokalt dyrket byg til maltfremstillin-

gen. I forbindelse med salget maltfabrikkens korn- og foderstofforretning blev der indgået en konkurrence-

klausul, der forhindrede handel med landmænd inden for en radius af 50 km omkring Ebeltoft. Herefter blev 

maltbyggen købt gennem landets korn-og foderstofforretninger. S.B. Lundbergs maltfabrik var således gen-

nem mere end 100 år en af de vigtigste aftagere af maltbyg fra områdets landmænd.    

Arbejdsstyrken på maltfabrikken oversteg formodentlig ikke 10 mand inden udvidelsen af anlægget i 1917. 

Bygningen af den nye kølle i 1917 gav maltfabrikken den udstrækning, den havde i slutningen af 1930’erne/ 

begyndelsen af 1940’erne, hvor arbejdsstyrken, der var direkte involveret i produktionen ikke oversteg 15 

mand. Til sammenligning hermed beskæftigede Tuborg i samme periode ca. 30 mand alene i malteriet, 

mens Bryggeriet Thor A/S allerede i begyndelsen af 1900-tallet beskæftigede 60-70 mand på hele bryggeri-

et. Maltfabrikkens betydning som arbejdsplads for Ebeltoft kan dermed ikke henføres til arbejdsstyrkens 

størrelse alene. Maltfabrikken havde i langt højere grad økonomisk betydning som skatteyder, hvilket illustre-

res af Ebeltoft Banks bestræbelser på at opretholde maltproduktionen på fabrikken i 1920’erne. 

Maltfabrikken beskrives fra 1950’erne og frem til lukningen som en god arbejdsplads, hvor medarbejderne 

havde så høj en grad af frihed i udførelsen af deres funktioner, som produktionen gav dem mulighed for. Der 

var desuden et godt samarbejde blandt medarbejderne og mellem ledelsen og medarbejderne. Kun under 

Niels Lundbergs ledelse (1901-1921) medførte en faglig konflikt en arbejdsnedlæggelse. Ansatte under 

grundlæggeren S.B. Lundberg risikerede desuden at blive mødt med en ørefigen for overtrædelser af hans 
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fastsatte regler, hvilket ikke var usædvanligt på dette tidspunkt. Arbejdsforholdene på landets bryggerier og 

malterier var i øvrigt ofte præget af et stramt hierarki, hvor formanden uddelte opgaver og forventede at de 

blev udført. Dette var bl.a. situationen på Bryggeriet Thor A/S i Randers. Efterhånden som produktionen blev 

mekaniseret blev afbureaukratiseredes arbejdsforholdene, og hver enkelt medarbejder blev i stigende grad 

ansvarlig for udførelsen af dele af produktionen.  

Malten fra S.B. Lundbergs Maltfabrik blev fra begyndelsen afsat til bryggerier over hele landet. På trods af at 

bryggerierne ofte havde egne malterier, var kapaciteten her tit ikke stor nok til at følge med forbruget, og der 

måtte tilføres råvarer udefra. I løbet af 1900-tallet samledes ølproduktionen på stadigt større enheder, idet 

flere bryggerier fusionerede. I takt hermed ændrede maltfabrikkens afsætningsmønster sig. Fra at have solgt 

mindre portioner malt til mange aftagere, blev der i stigende grad afsat større mængder til færre kunder. 

Hvor kundegrundlaget i begyndelsen af fabrikkens historie havde været de små og mindre bryghuse, blev 

hovedaftagerne fra slutningen af 1950’erne og frem de store bryggerier som Carlsberg, Albani og Faxe, der 

producerede så meget øl, at kapaciteten i deres egne malterier ikke kunne følge med produktionen. 

Maltproduktionen blev som følge af bryggerisammenlægningerne tillige koncentreret på færre, men større 

malterier, der ofte var nyrenoverede og anvendte den nyeste teknologi. For at kunne følge med denne udvik-

ling og til stadighed have et velfungerende og rentabelt produktionsapparat investeredes derfor også gen-

tagne gange i såvel maskineri og inventar på Lundbergs Maltfabrik.  

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien på Djursland og Randersegnen bestod alene af virksomheder, der 

var beskæftiget med forædling af landbrugsprodukter. Ud over bryggerier, som der fandtes i såvel Randers 

og Grenaa som Ebeltoft, bestod nærings- og nydelsesmiddelindustrien på Djursland og Randersegnen pri-

mært af slagterier og mejerier. Bryggerierne i området fulgte den oven for skitserede udvikling fra mindre 

bryghuse til store enheder frem mod slutningen af 1900-tallet. I Grenaa grundlages en maltfabrik i 1885, men 

trods salg til bryggerier i hele landet samt eksport nåede produktionen ikke industrielt niveau. Randers, Gre-

naa og Ebeltoft havde tillige mineralvandsfabrikker, hvor dog kun fabrikkerne i Randers nåede et egentligt 

industrielt omfang. I lighed med udviklingen af bryggerierne, udviklede mineralvandsindustrien sig i retning af 

større koncentrerede enheder. I alle tre byer fandtes tillige brændevinsbrænderier, hvoraf brændevinen fra 

købmand N. Nielsens brænderi i Ebeltoft vandt national anerkendelse, inden rettighederne til brændevins-

brænding efter Nielsens død i 1900 blev overtaget af A/S De danske Spritfabrikker. Også brænderierne i 

Randers og Grenaa blev opkøbt. Inden 1923 var samtlige brændevinsbrænderier i Danmark opkøbt af A/S 

De danske Spritfabrikker.  

I Randers grundlagdes svineslagteriet så tidligt som 1884, mens slagterierne først etableredes i Ebeltoft og 

Grenaa efter århundredeskiftet. I lighed med bryggeribranchen blev der investeret en del i slagterierne for til 

enhver tid at have tidssvarende anlæg præget af den nyeste teknologi. Fælles for svineslagterierne var, at 

de var store arbejdspladser, og at de blev lukket i anden halvdel af 1900-tallet.  

Det første mejeri etableredes i Randers i 1895, mens Grenaa første mejeri blev grundlagt i 1910. Mejeriet i 

Ebeltoft blev startet før 1901 og lukkede inden 1950. Mejerierne i Randers og Grenaa producerede til såvel 

lokalt som regionalt salg. 

Kun i Randes etableredes tobaksproduktioner, der udviklede sig til industrielle virksomheder. Denne industri 

udviklede sig fra midten af 1800-tallet i retning af en koncentration på færre enheder, hvor maskineri i højere 

grad blev inddraget i produktionen. Af de syv tobaksvirksomheder, der eksisterede i Randers i 1865, var kun 

to tilbage i 1902. Denne del af nydelsesmiddelindustrien udviklede sig i det store hele på samme måde som 

drikkevareindustrien, idet koncentrationen af fabrikkerne forsatte på landplan, således at der i 1970 ikke 

længere var tobaksproduktion i Randers.  

Generelt set udviklede hele den danske nærings- og nydelsesmiddelindustri sig således i retning af en kon-

centration af produktionen gennem fusioner og virksomhedslukninger. Hvor der var en del små og mindre 
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virksomheder i midten af 1800-tallet, fandtes langt færre, men til gengæld store enheder inden for alle grene 

af nærings- og nydelsesmiddelindustrien i slutningen af 1900-tallet.   

13.2 Fra maltgøreri til automatiseret fabrik 

Virksomheden Lundbergs Maltfabrik blev startet i det små som en bibeskæftigelse i en købmandsgård i 

Ebeltoft. I løbet af de følgende 140 år blev fabriksanlægget udvidet og udbygget, efterhånden som maltpro-

duktionen blev øget. For at kunne følge med tidens krav til effektivitet, produktionens størrelse og hygiejne 

blev produktionsapparatet ligeledes løbende moderniseret og mekaniseret. Lundbergs Maltfabrik er således 

et anlæg der i høj grad bærer præg af knopskydning, men hvor de nødvendige tilbygninger blev tilpasset de 

oprindelige bygninger. Ved den seneste ændring af produktionsapparatet i slutningen af 1960’erne blev det 

besluttet ikke at ændre på de eksisterende rammer. Det var således vigtigt for ledelsen at bevare fabriksan-

læggets fysiske udtryk. Et forhold, der tillige gjorde sig gældende ved en renovering af Bryggeriet Thor A/S, 

der fandt sted i samme perioden. Maltfabrikken fremstår således i dag som et markant anlæg i Ebeltofts 

bybillede, dels som det eneste tilbageværende industrianlæg, dels på grund af den historicistiske byggestil 

med kamtakkede gavle og ikke mindst på grund af den karakteristiske røde farve. 

S.B. Lundbergs maltproduktionen påbegyndtes i et pakhus, der var en del af den købmandsgård, som Lund-

berg lejede af købmand og vicekonsul P.J. Ørting i 1857. I tilknytning til købmandshandlen var en større 

kornhandel, og derfor var der tillige en korntørreovn i købmandsgården. Før århundredeskiftet var produkti-

onsanlægget blevet udvidet gentagne gange, hvoraf opførelsen af et nyt støbehus og en regulær maltkølle i 

1895 var af størst betydning for malteriets udvikling. Det var først på dette tidspunkt, at der var tale om et 

egentligt maltningsanlæg.  Allerede fra midten af 1870’erne foregik der markante forandringer og forbedrin-

ger af de danske malterier. I Randers stod et nyopført malteri færdigt i 1876; på Ceres opførtes et nyt malteri 

ligeledes i midten af 1870’erne, og de to Carlsberg Bryggeriers malterier gennemgik omsiggribende renove-

ringer og moderniseringer fra slutningen af 1870’erne. I Haderslev blev Fuglsangs Maltfabrik 1892 skilt ud 

som selvstændig virksomhed, og i Horsens stod Horsens Ny Malteri færdigt i 1898. Udbygningerne og mo-

derniseringen af malterierne hang i høj grad sammen med den stigende produktion af bayersk øl, som i sta-

digt højere grad blev efterspurgt på det danske marked.   

I 1917 blev der investeret i fabriksanlægget med bygningen af endnu en maltkølle. Det var i den forbindelse, 

at malteriet nåede den udstrækning, der kvalificerede det til at være Danmarks næststørste maltfabrik. Da 

der tillige blev oprettet en korn- og foderstofforretning i forbindelse med fabrikken, blev lagerkapaciteten for 

lille, og der opførtes et separat maltlager i 1947.  

I begyndelsen af 1950’erne var det igen blevet tid til at udvide, og der opførtes en fireetages bygning med 

spiregulve i 1952. Fra 1960 og frem til 1970 gennemgik hele fabrikken en omfattende renovering og mekani-

sering, der begyndte med opførelsen af et siloanlæg og endte med et produktionsapparat, der var så gen-

nemmekaniseret, som det lod sig gøre. Der blev opført siloanlæg i forbindelse med flere af Danmarks malt-

fabrikker og bryggerimalterier i 1960’erne. Både Horsens Ny Malteri og Fuglsangs Maltfabrik blev udvidet 

med siloanlæg i begyndelsen af 1960’erne. 

Udbygningerne og renoveringerne af maltfabrikken i Ebeltoft fulgte udviklingen af tilsvarende bygningskom-

plekser i Danmark, dog ofte med nogle års forskydning. Ledelsen havde således indset nødvendigheden af 

at følge med den udvikling, som fandt sted på landets andre store malterier, der oftest lå i forbindelse med 

de større bryggerier, som Carlsberg, Østjyske Bryggerier og De forenede Bryggerier. Investeringerne i nye 

anlæg fulgte således udviklingen i bryggeribranchen. Når efterspørgslen på øl øgedes, steg også efter-

spørgslen på malt, hvilket i flere omgange gjorde det nødvendigt at udvide produktionskapaciteten. Intentio-

nerne bag opførelsen af siloanlægget i 1960’erne var tillige et ønske om i højere grad at kunne indkøbe 

maltbyggen på andre tidspunkter end netop i høstsæsonen, da vilkårene for indkøb ofte var mere gunstige 

på andre tidspunkter. 
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Hovedparten af de danske bryggerier blev opført fra midten af 1800-tallet og frem. Det betyder, at der blandt 

bryggerier og malterier er mange eksempler på den ”udadvendte, nærmest højtråbende industriarkitektur”
242

, 

hvor fabriksejerne i høj grad udstillede deres økonomiske formåen i udformningen af fabriksanlæggene. Den 

højtråbende arkitektur er kendetegnende for Lundbergs Maltfabrik, og eksempelvis også for Carlsberg og 

Albani. Fabrikkerne anvendtes i nærområdet som reklamesøjler for det produkt der blev produceret og med-

virkede til at udbrede kendskabet hertil. Det er i øvrigt kendetegnende for størstedelen af de danske maltfa-

brikker, bryggerimalterier og bryggerier, at deres bygningsmæssige udtryk bærer præg af at være opført i 

flere tempi. Ofte består de således af en oprindelig bygning, hvortil der så er sket en række udvidelser og 

tilføjelser. Dette gør sig bl.a. gældende for Bryggeriet Thor
243

 i Randers Bryggeriet Fuglsang
244

 i Haderslev, 

Ceres Bryggerierne
245

 i Horsens og Aarhus, og Carlsberg
246

 i København. Ved moderniseringer af malterier 

og bryggerier i Danmark er der således ofte tale om renovering og tilbygninger til de givne rammer.  
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