
Stålsat i 75 År
Fundamentet til det EBI, vi kender i dag, blev lagt i 1939, da 
Erling B. Ibsen grundlagde I/S Ruhrstaal v/Ibsen og Nielsen. 

I forbindelse med at Erling B. Ibsen gik på pension i 1971, videreførtes 
posten som adm. direktør af en betroet medarbejder, prokurist Fred 
Henrichs, som var adm. direktør frem til sin død i 1981.

Herefter tiltrådte Erling B. Ibsens søn, Mikael E. Ibsen, som adm. direktør 
efter at have været ansat i virksomheden i over 10 år.

I 2008 tog en ny generation af familien Ibsen over, da Christina Ibsen tiltrådte 
som adm. direktør efter at have været ansat i virksomheden siden 2006.  
Mikael E. Ibsen er i dag bestyrelsesformand i EBI.
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Igennem sit arbejde i stålbranchen 
erfarede Erling B. Ibsen hurtigt, at 
der på det danske marked før 2. 
verdenskrig var stor efterspørgsel 
på smedet og valset stål. 

Denne erfaring blev springbrættet 
til en uddannelse indenfor 
specialstål i Tyskland, og således 
blev fundamentet til etableringen 
af I/S Ruhrstaal v/Ibsen og Nielsen 
lagt. 

En agenturforretning, som 
omfattede en del af de værker, 
som hørte til den tyske Ruhrstahl 
gruppe.

2. verdenskrig var 
en svær tid
I/S Ruhrstaal fik hurtigt etableret 
et godt samarbejde med en 
række af datidens store danske 
industrivirksomheder, men 2. 
Verdenskrig gjorde det svært at 
skaffe materialer fra Tyskland. 

Efter 2. verdenskrigs afslutning 
fik Erling B. Ibsen mulighed for 
at knytte kontakter til engelske 
stålværker i efteråret 1945. 

Således kunne firmanavnet I/S 
Ruhrstaal ikke længere beholdes, 
og firmaet blev, i forbindelse med 
Alfred V. Nielsens udtrædelse af 
firmaet, omdøbt til Erling B. Ibsen.

Fra engelske til 
tyske leverandører 
efter krigen
De engelske stålværker kunne dog 
ikke følge med efterkrigstidens 
stigende efterspørgsel, og Erling B. 
Ibsen måtte derfor tilbage til Tyskland 
for at genoptage sine gamle kontakter, 
da de tyske industriværker igen 
begyndte at producere mere og mere.

Ud over salg af smedet og valset stål 
udvidede virksomheden igennem 
1960erne sine aktiviteter ved 
opbygning af en værktøjsafdeling med 

agenturer fra bl.a. Fibro, Tyskland, på 
normdele.

Fokusering af 
forretningen
Siden midten af 1980erne 
har virksomheden haft 3 
hovedområder: 

• Konstruktions- og blankstål

• Værktøjsstål samt normdele

• Tekniske agenturer

I starten af 00’erne indledtes en 
omfattende modernisering af 
virksomheden, og man besluttede 
at ændre firmanavnet Erling B. 
Ibsen A/S til EBI A/S. 

I den forbindelse overtog EBI A/S, 
firmaet DK-Tooling med Flemming 
Karmann i spidsen.

Datidens sav

Datidens kran

75 år med tysk og engelsk stål
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I/S Ruhrstaal åbnede sine første 
kontorer i bygningen “Vesterport” 
samt et stållager på Kronprinsesse 
Sophiesvej i København.

Bygningen “Vesterport” blev dog 
under besættelsen overtaget af 
tyskerne, og firmaet måtte i stedet 
finde husly i privatboligen.

Efter Danmarks befrielse og 

lejemålet kunne selskabet i 1947 
atter indfinde sig i “Vesterport”, 
og dermed give familien Ibsen 
privatlivet igen.

I takt med den voksende forretning 
skiftede virksomheden adresser 
adskillelige gange i løbet af 
50´erne.

Som konsekvens af de gentagne og 
forstyrrende flytninger besluttedes 
det i 1960 at forene kontor og 
lager på samme matrikel. Således 
kom firmaet i en række etaper til 
Ballerup – hvor det stadig ligger 
den dag i dag.

Medarbejderne på ”hovedkontoret” i privaten. Her kom man på mange måde hinanden ved!

Opførelse af lagerhal, Metalbuen 28, i 1961

Erling B. Ibsen holder tale ved indvielsen af lagerhallenGrundlæggeren Erling B. Ibsen ved rejsegildet i 1961

75 år med mange forskellige lokaler
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I årene efter 2008 er der 
gennemført en betydelig 
rationalisering af organisationen 
samt en effektivisering af 
kerneområder og arbejdsprocesser. 
Firmaet er således i dag tunet til 
at møde fremtidens krævende 
udfordringer.

I 2014 kan EBI derfor med glæde 
fejre sit 75 års jubilæum.

EBI 2014 bygger stadig på de 
samme hovedelementer, som da 
firmaet blev grundlagt – nemlig 
salg af stål i alverdens kvaliteter 
samt normdele.

EBI har igennem 75 år opbygget 
et leverandørnetværk indenfor 
Værktøjsstål, Konstruktionsstål, 
Metaller, Special stål, Handelsstål 
mv., hvilket gør, at der kan skaffes 
næsten alt, hvad kunderne 
efterspørger i forskrivningssalg.

Normdele betjenes igennem de 
tre agenturer FIBRO, HASBERG og 
KIPP.

Samarbejdet mellem EBI og 
FIBRO går over 50 år tilbage. EBI 
fik agenturet på FIBRO Normdele i 
Danmark d. 1. oktober 1961.

FIBRO´s succes er bygget på 
traditionelle værdier og moderne 
teknologi.

Som markedsleder er FIBRO en 
efterspurgt leverandør. Dette skyldes 
bl.a. den høje grad af præcision 
og pålidelighed sammen med høj 
tilgængelighed, hurtige leveringstider, 
bredt sortiment og et stort know-
how.

Samarbejdet mellem EBI og Hasberg 
går knapt 45 år tilbage. EBI fik 
agenturet på HASBERG i Danmark d. 
1. maj 1969.

Hasberg har et meget bredt program 
indenfor Søgerstål og Underlagsfolie. 
Det produceres i 3 forskellige 
kvaliteter: kulstofstål, rustfri stål 
samt messing. 

Anvendelsesmulighederne er 
mange, som f.eks. underlagsfolie 
til oprettelse af emner, til 
værktøjsopbygning og mekaniske 
opstillinger, til tolerancemåling, til 
små stansedele med høj nøjagtighed 
samt meget mere.

Hasberg er kendt for sin gode 
kvalitet, mulighed for produktion i 
små serier samt en kort leveringtid.

EBI har samarbejdet med KIPP 
igennem mere end 35 år.

KIPP tilbyder et stort program 
indenfor spændeværktøjer, 
håndtag, greb og maskin- og 
spændeanordninger.

KIPP er især kendt for deres gode 
kvalitet, samt deres gode service 
og hurtige leveringstider opbygget 
gennem næsten 100 års tradition og 
erfaring.

Tekniske Agenturer
Som et led i processen med 
optimering af EBI, valgte man for 
nogle år siden at samle de tekniske 
agenturer i Aktieselskabet Erling 
B. Ibsen & Søn Ingeniørforretning, 
hvor Mikael Ibsen og Peter Funder 
arbejder med følgende områder: 

• Højspændingsudstyr

• Kølevandsrensningsudstyr

• Telekommunikation

• Løftemateriel til tog

• Øvrige specialprodukter

75 år og stadig med tro på fremtiden
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