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DRIFTSBESTYRER C. NIELSEN

Oktober 1898 fik jeg en Aften Besøg af en
Mand, jeg aldrig før havde set; hans Navn
var C. Nie l s e n . Han havde i flere Aar været
Blikkerslagermester bl. a. i Viborg og havde som saadan beskæftiget sig en hel Del med Fabrikation af
Mælketransportspande, idet Oprettelsen af Andelsmeje— 3 -

DEN ÆLDSTE FABRIK, MARIENDALSVEJ

rier netop paa den Tid ret havde laget Fart, saa han
havde haft Leverancen af Spande til mange af Meje
rierne i Midt- og Nordjylland. I flere Aar havde han
syslet med Tanken om at fremstille Transportspande
paa en anden Maade end hidtil, og han kom nu til
mig, fordi han havde hørt, at jeg var utilfreds med
alle de i Handelen værende Spande og havde gjort
forgæves Forsøg paa at faa Fabrikanter og Blikken
slagere til at afhjælpe de ret alvorlige Mangler, der i
flere Henseender klæbede ved dem. Hensigten med
— 4 —

DEN NYE FABRIK. UDVIDELSEN MOD NITIVEJ

hans Besøg var derfor at høre min Mening om, hvil
ken Form en virkelig god Transportspand skulde have,
og hvilke Betingelser den skulde opfylde.
Vi fik en lang Samtale. — Resultatet blev, at jeg
tegnede den Form for en Transportspand, som jeg
mente burde tilstræbes, gjorde gældende, at en god
Spand burde fremstilles af saa svær Plade, at For
stærkning med Jernbaand ikke var nødvendig, og paa
viste, at de ældre Spande var vanskelige al gøre rene
paa Grund af de snævre Halse og de Hade Kraver,
— 5 —

DET SAMLEDE FABRIKSANLÆG, SET FRA MARIENDAI.SVEJ

samt at de den Gang nyere Typer ogsaa i Laagene
havde Kanter og False, som var praktisk umulige at
holde rene, ligesom Spandene hurtigt rustede, saa Mæl
ken fik Afsmag. Jeg fremhævede, at en god Spand
maatte presses saaledes, at alle skarpe Kanter, False
og indvendige Lodninger saavidt muligt blev und- 6 —

ET AF PRESSEVÆRKSTEDERNE

gaaede, at Formen blev en saadan, at Indersiden af
saavel Spand som Laag overall var synlig, at Laaget
dog sluttede saa tæt, at Mælkespild kunde undgaas,
og endelig at en billig Opfortinning maatte være mu
lig, naar Spanden begyndte at ruste.
Hr. Nie l s e n hørle interesseret paa alle mine For
dringer, — og han var den første Blikkenslager eller
Fabrikant, som indrømmede Berettigelsen af dem alle.
Han erklærede sig villig til at forsøge Spandene frem
stillet i den af mig ønskede Form, der paa det nær— 7 —

AF PRESSERNE

meste faldt sammen med, hvad han selv havde tænkt
sig; dog mente han, at det blev nødvendigt at samle
den øvre og den nedre Halvdel, — som han hver for
sig vilde søge at presse op af en Plade, — ved en
Fals paa Spandens Midte.
Da han gik, medtog han de Skitser af Spande og
Laag, som jeg havde tegnet for ham, og han lovede
snarl at lade høre fra si«',
o
Meget hurtigere, end jeg havde troet det muligt, fik
Hr. Nie l s e n Fabrikationen i Gang. Aktieselskabet Fre— 8 —

EN AF GLØDEOVNENE

deriksber«o Metalvarefabrik blev dannet med Hr. Grosserer Vil h e l m Mø l l e r som Bestyrelsens Formand og
Hr. Nie l s e n som administrerende Direktør; endnu i
1898 blev en Bygning rejst paa Mariendalsvej Nr. 50,
hvor de nødvendige Maskiner installeredes til Fremstil
ling af den ny Spandetype: »Reform« Spanden, pres
set af 2 Staalplader og samlet paa Midten med en Dobbelfals, og allerede i Juni 1899 meddelte Hr. Nie l s e n
mig, at Forsøgene var tilendebragte, og at Salgel kunde
begynde.
— 9 —

PLANER VÆRKSTED

Jeeo skrev da en Artikel i »Mælkeritidende« Nr. 30
med Afbildninger af den nye Spand og paaviste dens
Fordele, idet jeg opfordrede Mejerierne til at anskaffe
nogle Stykker og gennem praktiske Prøver selv faa
Erfaring for deres Fortrin og mulige Mangler.
Fr e d e r ik s b e r g Me t a l v a r e f a b r ik s Spande tiltrak sig
megen Opmærksomhed og spredtes i Løbet af kort Tid
over hele Lan del.
I Begyndelsen havde Direktør Nie l s e n ved Udtag- 10 -

ning af Patent søgt at sikre sig Enerellen til den nye
Spandetype, men saa snart denne viste sig at slaa an,
blev den baade her i Landet og i Tyskland efterlavet
af Konkurrenter. Derfor opgav Direktør Nie l s e n imid
lertid ikke Sagen; han anstrengte sig stadigvæk for at
fremstille den bedst mulige Vare, og allid var han
lydhør for og villig til at efterkomme ethvert Forslag
til yderligere Forbedring, som man fremkom med.
Snarl blev ogsaa mange andre Landes Mælkerifolk
- ii -

ET AF FORTINNERIERNE

opmærksomme paa Frederiksberg Metalvarefabrik. Fra
Holland, England, Rusland, Norge m. II. Lande, kom der
mange Forespørgsler, og da det konstateredes, at Span
dene vandt større og større Anerkendelse og Udbre
delse her i Danmark, modtog Fabriken efterhaanden
ogsaa talrige udenlandske Bestillinger.
I nogle Lande var man straks go dl tilfreds med
den nye Spandetype, men i andre viste der sig sær
lige Hensyn at tage. I Tyskland forlangte man f. Eks.
at Spandene skulde kunne forsendes i liggende Stil- 12 —

ET AF FORTINNERIERNE

ling og følgelig have Laaget spændt sikkert fast. I Eng
land og Australien fordrede man de særlige Former,
man nu engang der er vant til og har Vogne og Per
roner indrettede paa. Alle disse Krav søgte Fabri
ken al efterkomme, og i Løbet af faa Aar blev Af
sætningen til Udlandet ikke mindre betydelig end
Salget herhjemme.
Foruden almindelige Transportspande tilvirkede Fa
briken efterhaanden ogsaa andre Varer som koniske
og cylindriske Malkespande, Mælkesier, Flødekølere,
- 13 —

ET AF FORTINNERIERNE

Flødetønder, Haandkærner ni. m., der alle slog ud
mærket godt an og vandt meget stor Afsætning.
Salget naaede efterhaanden en saadan Højde, at det
blev paatrængende nødvendigt at anskaffe flere Presser
og mere Arbejdsplads; med andre Ord, en betydelig
Udvidelse af Fabriken maatte finde Sted, da Misfor
holdet mellem Efterspørgsel og Produktionsevne var
blevet alt for føleligt. Ogsaa Udvidelse af Aktiekapitalen
var i høj Grad ønskelig, og da Frederiksberg Metal
varefabrik allerede i nogen Tid havde samarbejdet med
- 14 -

B LI KKE NSLAGE RVÆ R K S TE D

Aktieselskabet Burmeister & Wains Maskin- og Skibs
byggeri, der i meget høj Grad forøgede dens Omsæt
ning gennem sine talrige udenlandske Repræsentanter,
blev Forholdet i 1904, kun ca. 5 Aar efter, al Fabri
kationen var paabegyndt, ordnet saaledes, at sidst
nævnte Aktieselskab overtog alle Aktierne i Frederiks
berg Metalvarefabrik, og fra 1. Juli fortsattes Driften
med Hr. Nie l s e n som Driftsbestyrer.
Under den nye Administration fremmedes Fabrika
tionen med forøget Kraft, medens der stadig experi— 15 —

ET AF LAGERLOKALERNE

menteredes videre for at naa Idealet: en Transportspand
presset af et eneste Stykke Staalplade. Delte lykkedes en
delig, og den nye Spand, der ligesom »Reform« beteg
ner en Epoke paa Spandefabrikationens Omraade, fik
samme Navn som den verdenskendte danske Centri
fuge »Perfect« og blev overalt Genstand for den største
Anerkendelse oco Udbredelse. Det uar attsaa nu bleuet
Hr. Nielsen muligt fuldt ud at efterkomme det Krau, som
jeg i 1898 haude opstillet som Idealet, der burde tilstræ— 16 -

DIESEL-MOTOR RUMMET

bes, og det vil være unødvendigt nærmere at paapege
det betydningsfulde i dette Fremskridt.
Aller steg Efterspørgselen saa enormt, at Fabriken
kun med største Møje kunde tilfredsstille den; selv til
fjerneste Egne af Jordkloden solgtes Tusinder af Spande,
og Fabrikens Udvidelse blev nu definitivt besluttet.
Et tilstødende Areal erhvervedes, hvorved Fabrikens
samlede Fladerum forøgedes fra ca. 8700 Kvadratalen
til ca. 23500 Kvadratalen og i Løbet af Aaret 1906
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TRANSPORTSPANDEN »REFORM« PRESSET AF 2 STK.
STAALPLADE OG SAMLET PAA MIDTEN
MED EN DOBBELFALS
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Forskellen mellem en af flere Stykker fremstillet uhygiejnisk, stærkt
rustende Transportspand og den moderne Spand,
presset af en Staalplade.

rejstes her med Facade mod Nitivej et stort Bygnings
kompleks, forsynet med del bedste og mest fuldkomne
Materiel, moderne Maskinteknik har formaaet at frem
bringe.
I Fabriken arbejder nu 4 mægtige Presser foruden
flere mindre, medens der oprindelig kun var 1. Ma
skinkraften var ved Starten kun en Gasmotor paa 22
H.K.; nu raades der over en Dampmaskine og en
Dieselmotor, der tilsammen repræsenterer ca. 200 H.K.
Antallet af Arbejdere var i 1899 ca. 25; nu beskæf
tiger Fabriken over 200 Arbejdere.
I den nye Fabrik er der i enhver Henseende taget
Hensyn til Nutidens Fordringer. Bygningerne er store
- 19 —
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DEN HELPRESSEDE SPAND
PAA DE FORSKELLIGE FABRIKATIONSSTADIER
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GENNEMSNIT AF TRANSPORTSPANDEN »PERFECT«
PRESSET I ET STYKKE

I
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FORSKELLIGE TYPER AF TRANSPORTSPANDE

og lyse, forsynede med Elevatorer, elektrisk Belysning
fra egen Dynamo, et godt Ventilationssystem, Omklæd
nings- og Toiletrum for Arbejderne, rummelige Kontor
lokaler o. s. v. I det hele fremtræder Frederiksberg
Metalvarefabrik i sin nye Skikkelse, som en Mønster
fabrik paa sit Omraade og maa efter den sidste Ud
videlse, saavidt mig bekendt, anses for Verdens største
Specialfabrik i sin Art.
Enhver Mælkerimand vil indrømme, at Transport-

FORSKELLIGE TYPER AF SPANDE ETC.

spandenes Beskaffenhed er en Sag af den største Vig
tighed for vort nuværende Mælkeribrugs Trivsel —
jo lettere og fuldkomnere Spandene kan rengøres, jo
finere Smør kan der fremstilles, og Frederiksberg Me
tal varefabrik har derfor gjort sig fortjent af Mælkeribruget ved at have løst den betydningsfulde Opgave,
Fabriken i sin Tid stillede sig, paa en saa fortrinlig
Maade.
Talrige ere de Efterligninger af Frederiksberg Metal-

FORSKELLIGE TYPER AF TRANSPOHTSPANDE

varefabriks Spande, som i Tidens Lob er bragt i Han
delen; men de originale Spande er stadig bievne mere
og niere fuldkomne og som en meget betydelig Sag i
saa Henseende maa det stærkt fremhæves, al det efter
aarelange Forsøg endelig er lykkedes at linde en Frenigangsmaacle, der i fortrinlig Grad har vist sig al kunne
modvirke den Rustdannelse, som ellers saa hyppigt
vil komme til Udvikling endog i nye og godt fortin
nede Spande, særlig naar de, som almindelig i danske
— 24 —

FORSKELLIGE TYPER AF TRANSPORTSPANDE ETC.

Mælkener, benyttes til Hjemsendelse af den højt pa
steuriserede Centrifugemælk.
Methoden, som kun i ubetydelig Grad fordyrer Span
dene bestaar i, at der indvendig i en Fordybning i
hver Spands Bund anbringes en lille Plade af en sær
lig, i Forhold til Staal elektropositiv Legering. Denne
vil efterhaanden ganske langsomt blive fortæret af
den galvaniske Sirøm, hvilket viser sig ved, al dens
Overflade bliver lidt ru. Herved spores der ikke nogen

FORSKELLIGE TYPEIi AF TRANSPOBTSl’AN 1>E ETC.

skadelig Indflydelse paa Mælken, som nu aldrig faar
den ubehagelige Smag af Rust, og Spandenes Hold
barhed viser sig at være betydelig forøget.
Denne meget væsentlige Forbedring er patenteret
over hele Verden, saaledes at den er forbeholdt Fre
deriksberg Metalvarefabrik, og som denne nu staar,
med sin store Erfaring bag sig, med alle Nutidens
bedste Hjælpemidler til sin Raadighed og med det
gode Renomé, den i Aarenes Løb har formaaet at
- 26 -

FORSKELLIGE TYPER AF TRANSPORTSPANDE

erhverve sig, er den en saa anselig og betydningsfuld
industriel Virksomhed, at enhver Dansk maa slæde
sieo over den.
Be r n h a r d Bø g g il d .
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EKSPEDITION AF EN OVERSØISK ORDRE
PAA 5000 TRANSPORTSPANDE TIL ET MEJERI
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ENKELTE AF DE MODTAGNE UDMÆRKELSER
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MINDSTE OG STØRSTE SPAND
FREMSTILLET AF

FREDERIKSBERG METALVAREFABRIK

1 Meter.

il

EN store Eksport Forretning, der efterhaanden er
oparbejdet i Aktieselskabel Frederiksberg Metal
varefabriks Varer, tvinger dette til al udvide sine Rammer og antage andre Former under iøvrigt ganske ufor
andret Ledelse o£O Drift.
Ved Afslutningen af sin tiaarige Periode forandrer
Selskabel sit Navn til

D

BURMEISTER & WAINS
EKSPORT KOMPAGNI
AKTIESELSKAB

og overtager fra 1. .Januar 1909 Salget over hele Ver
den af »Perfect« Centrifugen (K n u d s e n s Patent).
Idel vi takker for al den Velvillie 02 Tillid, der er
vist det samle Selskab, haaber vi, at denne vedblivende maa blive ydet Virksomheden ogsaa under
det nve Firma, hvis Adresse bliver Overenden neden
Vandet 9, København C., og hvis Direktion bestaar af
d ’Hrr. Etatsraad M a r t in D e s s a u og cand. polyt. Iv a r
Kn u d s e n .
Enhver Henvendelse til Selskabet bedes fremtidig
rettet til

BURMEISTER & WAINS
EKSPORT KOMPAGNI
AKTIESELSKAB

KØBENHAVN C.
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