Een Alpacca Perfin
(Door Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 120, februari 2017)

Bemdorf Metal Fabrik - Fabbrica Merci Metallo di Bemdorf Arthur Krupp
Alpacca zilver (ook wel armeluiszilver genoemd bestaande uit koper, zink en tin)
Perfin: BMF gebruiksperiode van 1914 t/m 1916 in het filiaal te Milaan.

Vertrekstempel: MILANO 2 PARTENZA 2 19-20 26-V 1914
Aankomststempel: BOLOGNA-CENTRO * 27.5.14 -3
Gefrankeerd met 10 centesimi (juiste frankering binnenland)
Melding dat een pakket bezorgd gaat worden bij Augusto Paragnani te Bologna.
De Berndorf Metaalfabriek werd opgericht in 1843 in het Neder-Oostenrijkse dorp Berndorf wat toen
tot het Oostenrijk-Hongaarse rijk behoorde.
De naam Berndorf komt van het Duitse Bärendorf vandaar dat het merk wat in het Alpaccazilver
geslagen wordt vaak een beer is.

Het bedrijf heette eerst Berndorf Metalware Fabrik Alexander Schoeller & Co. Alexander was een
Oostenrijks-Hongaars zakenman die veel geld had geïnvesteerd in land en de bouw van de fabriek.

De vader van Arthur Krupp, Herman Krupp, kwam bij het bedrijf werken in 1844 en hij nam in 1849 de
helft van de aandelen over. Toen Herman overleed in 1879 erfde Arthur het bedrijf. Na de dood van
Alexander in 1886 werden zijn erfgenamen door Arthur uitgekocht. Vanaf 1891 komt zijn naam in het
merkteken van de Berndorf gieterij.

In 1913 wordt het bedrijf een N.V.
Na de eerste wereldoorlog valt Oostenrijk-Hongarije uiteen (het Trianonverdrag).
Arthur Krupp weet het bedrijf te redden en start de productie weer op in 1924. Door de crisis in de
jaren 1926/27 en in 1932 stagneert de verkoop en het aantal werknemers daalt van 6.000 tot 800.
Tot aan zijn dood in 1938 beheert Arthur de zaken van het bedrijf.
Na de annexatie van Oostenrijk door de Nazi's (Anschluss) wordt het bedrijf overgenomen door het
Duitse bedrijf Friedrich Krupp A.G. Essen.

Na de oorlog werd BMF in beslag genomen door de geallieerden vanwege de productie van
oorlogstuig en wordt beheerd door de Sovjet-administratie tussen 1945 en 1955. Daarna wordt BMF
genationaliseerd en wordt weer een Oostenrijkse vennootschap.
BMF produceert nog steeds Alpacca producten (b.v. bestek).
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