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Hvor der i 1696 blev etableret en papir-
mølle uden for bygrænsen, ligger stadig 
en papirfabrik, men den har vokset sig 
meget større. I dag lægges der megen 
vægt på miljøet og værnes om de ansat-
tes helbred og sikkerhed. Et nyt produkt 
er nomineret til at vinde en miljøpris.
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Flensborg. At fremstille pa-
pir har altid været en sam-
fundspolitisk vigtig opgave. 
Samtidig kan produktionen 
være skadelig for både papir-
magernes helbred og miljøet.

Sådan var det i hvert fald, 
da den første papirfabrik 
i Flensborg blev grundlagt 
i slutningen af 1600-tallet. 
Det skete uden for byens da-
værende grænser i den dal, 
hvor Mølleåen, som også kal-
des Scherrebek, flyder mod 
Flensborg Fjord. 

Det var papirmageren Hin-
rich Gultzau fra Mecklen-
borg, der i 1696 byggede sin 
papirmølle ved Mølleåen, 
og i dag – hele 325 år og ad-
skillige navne- og ejerskift 
senere – ligger der stadig-
væk en papirfabrik i dalen 
mellem udfaldsvejene mod 
Husum (Husumgade) og Læk 
(Zur Exe/B 199). Fra vejen kan 
man næppe overskue, at der 
gemmer sig et firma, der har 
bredt sig over hele 106.000 
kvadratmeter. Kun søjler af 
vanddamp, der kommer ud 
af fabrikkens skorsten (og 
som nogle tror er farlige 
emissioner), og den store 
portal i Husumgade antyder, 
at her ligger en af byens sto-
re industrivirksomheder, der 
giver næring til omkring 250 
medarbejdere. Ellers er fa-
brikken godt gemt bag høje 
træer.

Der findes i dag ingen do-
kumenter, der viser præcis, 
hvornår papirproduktionen 
i Flensborg begyndte, men 
vi ved, at Hinrich Gultzau 

daterede sin ansøgning om 
byggetilladelse den 1. januar 
1696. Og allerede den 9. ja-
nuar blev tilladelsen givet 
med påbud om blandt andet 
at sørge for, at de allerede 
etablerede møller, Den Kgl. 
Kornmølle, der lå ved Mølle-
åens udmunding i Flensborg 
Fjord, og en stampemølle 
ikke led skade, og at opdæm-
ningen af åen ikke måtte 
føre til oversvømmelser. Som 
gebyr for driften af papir-
møllen skulle Gultzau betale 
ti daler om året til byens kas-
se. Opførslen af papirmøllen 
kostede hele 5000 daler.

Sundhedsfarligt 
arbejde
Mens papirmagerne i 
Gultzaus tid og i mange år 
bagefter risikerede deres hel-
bred, lægger fabrikken i dag 
stor vægt på sikkerhed og 
sundhed. Det fortæller pro-
duktionschef Joachim Küster. 

En afgørende forskel mel-
lem 1696 og 2021 er råstof-
fet. Dengang var det gamle 
tøjstykker, der dannede 
grundlag for fremstilling af 
papir. Det var ikke kun et fy-
sisk hårdt håndværk at få pa-

pir ud af gamle laser og lin-
ned, det var også farligt, idet 
stoffet blev indsamlet fra 
blandt andet hospitalerne og 
derfor ofte var inficeret med 
virusser og bakterier. Mange 
sygdomsudbrud havde deres 
udgangspunkt i papirfabrik-
ker, hvor også mange arbej-
dere døde af for eksempel 
miltbrand.

Samtidig kom der en for-
færdelig stank fra fabrikken, 
og spildevandet fra produkti-
onen belastede miljøet yder-
ligere.

Hensyn til miljøet
Næsten intet af det er tilba-
ge, kan man overbevise sig 
selv om, når man ser på fa-
brikken i dag. Bortset fra, at 
der fortsat er utroligt varmt 
i fabrikken, og luften har en 
høj fugtighedsprocent, kan 
man ikke finde de store pro-
blemer. Råstoffet i dag er træ 
(og genbrugspapir) i stedet 
for tøj, og fabrikken både 
renser spildevandet i sit eget 
rensningsanlæg og genbru-
ger vandet op til 20 gange. 
Selve vandet kommer fra en 
egen, 200 meter dyb boring 
og ikke fra Mølleåen. Den le-

verede i sin tid den nødven-
dige energi til produktionen, 
men gør det heller ikke me-
re. Strøm og damp, som bru-
ges til papirproduktionen, 

kommer fra fabrikkens eget 
kraftværk, som drives med 
naturgas, som er mere miljø-
venlig end det tunge fyrings-
olie, som blev anvendt til og 

med 1985.
Fra papir til at skrive på 

– mange andre anvendelses-
muligheder fandtes jo ikke 
– har fabrikken i Flensborg 
videreudviklet sig til et pro-
duktionssted for papir til an-
dre formål. I 1934 begyndte 
den daværende Feldmühle 
AG at producere toiletpapir 
på ruller, som blev markeds-
ført under navnet »Servus«, 
samt papir til tapeter.

Specialpapir
I 1960 gik det op for ledel-
sen, at man ikke længere 
kunne satse på mange for-
skellige papirformer i mas-
seproduktion, men at frem-
tiden lå i fremstilling af spe-
cialpapir. Feldmühle søsatte 
et pilotprojekt, hvor fabrik-
ken i Flensborg skulle prøve 
at erobre markedet for »be-
strøget papir«, som er sær-
ligt glat og meget velegnet 
til tidsskrifter, magasiner og 
prospekter. Da dette papir 
er forholdsvis let, blev det 
hurtigt populært til frem-
stilling af varehuskataloger 
og reklameblade. Projektet i 
Flensborg lykkedes, og pro-
duktionen blev i 1970 flyttet 
til den nye Feldmühle-fabrik 
i Hagen-Kabel.

Samtidig blev der investe-
ret i nye maskiner til frem-
stilling af »Dekascript«, som 
er et »selv-gennemskrivende« 
papir. Det vil sige, at man ik-
ke længere behøvede at læg-
ge et lag carbonpapir imel-
lem to ark skrivepapir for at 
lave en direkte kopi.

Eksperter havde forud be-
regnet, hvor mange EDB-an-
læg i den nærmeste fremtid 
ville blive installeret, og hvor 
meget papirbehovet ville 
stige. Realiteten kom til at 
overstige prognoserne. Et nyt 
gennemslagspapir med navn 
»Giroset« kom på markedet, 
og maskinen i Flensborg blev 
tilpasset det nye produkt.

Men også gennemslagspa-
pir var kun en mellemstati-
on, for dets produktion blev 

Papir fra 
Flensborg 
i 325 år

Nils Günther kontrollerer, om alt er i orden med papirbanen. Fotos: Martin Ziemer

RESÜMEE
In Flensburg kann in diesem Jahr ein seltenes Jubiläum 
gefeiert werden. Seit 325 Jahren gibt es in der Stadt an 
der Förde eine Papierproduktion. Von den bescheidenen 
Anfängen im Tal des Mühlenstroms im Jahr 1696 hat sich 
die Papierfabrik nach zahlreichen Besitzerwechseln und 
Namensänderungen zu einem Betrieb entwickelt, der 
106.000 Quadratmeter Fläche in Anspruch nimmt. Anders 
als früher wird heute jedoch auf eine nachhaltige, um-
weltfreundliche Produktion von Spezialpapieren gesetzt. 
Dazu gehört auch, dass die nach wie vor durchaus har-
te Arbeit unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrun-
gen und unter gesundheitlich vertretbaren Bedingungen 
durchgeführt wird. Mit dem vor wenigen Jahren erst ent-
wickelten Barrierepapier »Barricote« hat die heutige »Mit-
subishi HiTec Paper Europe GmbH«

Hvis ikke dette 
kaldes kunst, så ved 
jeg ikke, hvad man 
skal kalde kunst.

Papirmager Georg Christoph 
Keferstein (1732-1802) om 

kunsten til at lave papir i 
1700-tallet

Produktchef Joachim Küster med de fibre, der om lidt skal 
blive til papir. På billedet neden under viser han råpapirets 
struktur. Foto: Martin Ziemer

Pierre Warkus tjekker, om der er sket nogle aflejringer på maskinen.  Foto: Martin Ziemer
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1695
Papirmageren Hinrich 
Gultzau, der stammer fra 
Mecklenborg, beslutter at 
etablere en papirmølle i 
Flensborg og finder en egnet 
grund ved Mølleåen (Scherre-
bek). Han køber grunden for 
150 daler af præstefamilien 
Holst. 
1696
Den 1. januar søger Gultzau 
om byggetilladelsen, som bli-
ver udstedt den 9. januar. 
1699
I april beder Gultzau kongen 
om lov til at købe tøjlaser og 
linned fra befolkningen. Det 
er de vigtigste råstoffer til 
fremstilling af papir og me-
get efterspurgt. Papirmage-
ren får lov af Christian V, og 
det bliver bekræftet den 22. 
maj 1700 af Frederik IV. 

Råstoffet bliver samlet ind 
af fattige og invalide menne-
sker, men også af Gultzaus 
tjenestefolk, i amterne Flens-
borg, Rendsborg og Haders- 
lev.
1707
Hinrich Gultzau sælger pa-
pirmøllen til Leonhard Ga-
debusch. Han leverer papir 
til blandt andre rådhuset i 
Flensborg og til København.
1783
Papirmagernes forkøbsret på 
befolkningens laser og lin-
ned, som stadig er en man-
gelvare, bliver afskaffet. Kon-
sekvensen er, at råstoffet til 
papirfremstillingen bliver 
endnu mere kostbart end før.  
1791
Leonhard Gadebuschs barne-
barn, som også hedder Leon-
hard, sælger papirmøllen til 
et »interesseselskab«, bestå-
ende af en købmand og to 
skibsejere. De ved intet om 
papirproduktion og ansætter 
derfor Carl Friedrich Walther 
som direktør for møllen.
1798
Ejerne sælger møllen til di-
rektøren. Papirfabrikken 
hedder fremover »C.F. Wal-
ther«. 
1814
Efter Napoleonskrigene og 
den danske statsbankerot 
i 1813 har økonomien fået 
kraftig slagside i hele Flens-
borg og således også hos pa-
pirmøllen. 
1831
Carl Friedrich Walther dør 
og efterlader sin søn Hein-
rich Rudolph en godt udsty-
ret papirmanufaktur med 
cirka 25 ansatte.
1847
Heinrich Rudolph Walther 
køber en dampmaskine, som 

grundlæggende ændrer pa-
pirproduktionen.
1848
Efter dampmaskinen anskaf-
fes også en papirmaskine, 
som kan producere papir i 
lange baner i stedet for en-
kelte ark, der skulle laves 
med håndkraft. Papirmaski-
nen erstatter fem til syv bøt-
ter og kan også betjenes af 
ufaglærte.
1856
Med 160 ansatte er papirfa-
brikken nu den største en-
keltvirksomhed i Flensborg.
1892
Heinrich Rudolph Walther 
dør og efterlader fabrikken 
til sine sønner Karl og Hein-
rich. 
1902 
Karl Korff-Walter dør, Hein-
rich Korff-Walther bliver 
eneejer.
1904 
Heinrich Korff-Walther in- 
vesterer i en ny papirmaski-
ne. En storbrand den 27. sep-
tember ødelægger dog stort 
set hele fabrikken.
1906-1908
Den genopbyggede fabrik 
bliver for dyr, og i 1908 går 
fabrikken konkurs.
1909-1914
Papirfabrikken C.W. Walther 
bliver overtaget af »Papier-
fabrik Reisholz AG«. Det går 
opad med papirfabrikken, 
men i 1914 begynder Første 
Verdenskrig …
1920-1923
På grund af grænsedragnin-
gen mellem Danmark og 
Tyskland mister Flensborg en 
stor del af sit opland. Det på-
virker også papirfabrikken. I 
de følgende år lider Tyskland 
under stor inflation. Den 
stopper først ved valutarefor-
men i 1923.
1929
Reisholz AG fusionerer med 
Feldmühle AG, der på det 
tidspunkt er en af de største 
papirproducenter i Europa. 
1930-1932

Sammenbruddet på børsen 
i New York udløser en ver-
densomspændende økono-
misk krise. I 1932 er indu-
striproduktionen i Tyskland 
halveret i forhold til 1919. 
Fabrikken må flere gange 
lukke.
1934
Papirfabrikken begynder – 
som en af de første i Tysk-
land – at fremstille toiletpa-
pir på ruller, som markedsfø-
res under navnet »Servus«.
1941
I efteråret ankommer 40 
russiske kvinder, der som 
tvangsarbejdere skal erstatte 
de mænd, der er indkaldt til 
krigstjeneste. Ud over papir 
bliver der nu produceret ni-
tro-cellulose til fremstilling 
af sprængstoffer.
1943
Et bombeangreb ødelægger 
dele af fabrikken og flere af 
arbejdernes boliger. Men in-
gen bliver kvæstet.
1945
Efter krigens afslutning bli-
ver fabrikken lukket, men 
genåbnet i september. Der er 
mangel på råstoffer.
1953
Nogle arbejderboliger på fa-
briksgrunden må vige for en 
ny maskinhal. I stedet byg-
ges boligblokke til arbejder-
ne i bydelen Rude.
1960
Forbundspræsident Heinrich 
Lübke besøger fabrikken 
i anledning af Feldmühles 
75-års jubilæum. Samtidig 
beslutter ledelsen at stoppe 
masseproduktionen og sat-
ser i stedet på fremstilling af 
specialpapir.
1970
Feldmühle AG investerer cir-
ka 20 millioner mark i nye 
maskiner til fremstilling af 
specialpapiret »Dekascript«.
1985 
Et anlæg til fjernelse af blæk 
fra genbrugspapir bliver in-
stalleret. Det muliggør frem-
stilling af hygiejne-papir af 

høj kvalitet, for eksempel 
papirviskestykker af mærket 
»Hostess«.

I anden halvdel af 1980er-
ne bliver der installeret et 
vandrensningsanlæg, og i 
fabrikkens eget kraftværk 
bliver det tunge fyringsolie 
erstattet af det mere miljø-
venlige naturgas.

Produktionen af gennem-
skrivningspapir flyttes til  
»søsterværket« i Bielefeld. 
Fremover satser man i Flens-
borg på fremstilling af ter-
mopapir med licens fra 
Mitsubishi Paper Mills Li-
mited.
1990 
Den svenske koncern Stora 
køber aktiemajoriteten i 
Feldmühle Nobel AG.
1992
Den 11. november grundlæg-
ges »Stora Feldmühle Spezia- 
lpapiere GmbH«.
1996
Fra den 1. januar er Mitsu- 
bishi medejer af firmaet.
1999
Mitsubishi Paper Mills Ltd. 
overtager hele firmaet, hvis 
navn ændres til »Mitsub-
ishi HiTec Paper Flensburg 
GmbH«
2004
Et anlæg til biologisk rens-
ning af spildevandet tages i 
brug.
2008
Et nyt gas-kraftværk tages i 
brug. Her produceres både 
strøm og damp, som bruges 
til papirproduktionen.
2010
Papirfabrikken sluttes sam-
men med søsterfabrikken 
i Bielefeld. Navnet ændres 
til »Mitsubishi HiTec Paper 
Europe GmbH«.
2018
Produktion af barrierepapir 
påbegyndes.
 
Kilde: Petra Südmeyer: Die Müh-
le vor dem Rothen Thore 1696-
1996. 300 Jahre Papierfabrik in 
Flensburg.

i midten af 1980erne flyttet 
til »søsterværket« i Bielefeld, 
og i stedet blev der satset på 
termopapir.

Det har mange anvendel-
sesmuligheder. Når man for 
eksempel har købt billetter 
til fodbold-VM i Tyskland i 
2006 eller til en koncert un-
der Slesvig-Holsten Musik 
Festival, har man med stor 
sandsynlighed haft et pro-
dukt fra Flensborg i hånden. 
Også det lokale busselskab, 
Aktiv Bus, bruger termopa-
pir til billetterne. Desuden 
bliver termopapir anvendt i 
telefax-maskiner og super-
markedets kasser.

Japansk opfindelse
Da det er en japansk opfin-
delse, kommer den nuvæ-
rende ejer af papirfabrikken 
ind i billedet. Først som li-
censgiver (fra 1988) og siden 
som medejer (fra 1996) har 
den japanske verdenskon-
cern Mitsubishi fået fodfæste 
i Flensborg og overtog i 1999 
hele virksomheden. Firmaets 
navn blev ændret til »Mitsu-
bishi HiTec Paper Flensburg 
GmbH« og i 2010 til »Mitsu-
bishi HiTec Paper Europe 
GmbH«, som også søstervær-
ket i Bielefeld hører under. 
Det er faktisk Flensborgs sto-
resøster, idet der er hele 550 
ansatte i Bielefeld, og også 
koncerncentralen ligger i 
byen i det østlige Westfalen, 
som personalechef Reiner 
Sieck påpeger.

Men udviklingen af papir-
produktionen i Flensborg 
stopper ikke her. 

Nyeste skud på stammen 
er det såkaldte barrierepapir 
under varemærket »Barri-
cote«, som blandt andet kan 
bruges som emballage af fø-
devarer, idet det er vandtæt, 
smags- og lugtneutralt, fugt- 
og fedtafvisende og således 
har egenskaber, som på sigt 
kan erstatte tonsvis af pla-
stik-emballage. Desuden kan 
det let genbruges, fordi det 
er helt fri for folie, laminat, 
aluminium og fluorcarboner.

Produktet er så miljøven-
ligt, at den flensborgske pa-
pirfabrik er nomineret til det 
slesvig-holstenske erhvervs-
livs miljøpris (Umweltpreis 
der Studien- und Förderge-
sellschaft der Schles- 
wig-Holsteinischen Wirt- 
schaft e.V.).

- Prisen bliver overrakt i 
november, og vi tror da, at vi 
har en stor chance for at få 
den, siger produktionschef 
Joachim Küster stolt.

Han har været i firmaet 
i 40 år, i begyndelsen som 
papirmagerlærling, og har 
været en trofast medarbej-
der gennem alle årtier. Det 
er ganske kendetegnende 
for virksomheden, at mange 
ansatte har været der rigtig 

længe, og ofte følger de unge 
i deres forældres fodspor. 
Bare at professionen ikke 
længere hedder papirmager, 
men papirteknolog. Alligevel 
er personalechefen Reiner 
Sieck ked af, at det nu om 
dage er svært at overtale un-
ge mennesker til at lade sig 
uddanne til papirteknolog.

Udtrykket tager højde for, 
at papirproduktion i dag er 
et højteknologisk erhverv. 
Ud over, at der står kæmpe-
store, tonstunge maskiner i 
værkshallerne, så bliver det 
hele også overvåget af et utal 
af forskellige monitorer, der 
holder et vågent øje med 
fugtighedsprocenter, tem-
peraturer, eventuelle fejl i 
papirbanen og så videre. Når 
man ser det, tør man næ-
sten ikke tænke tilbage på 
grundlæggeren Gultzaus tid, 
da hver enkelt papirark blev 
lavet med håndkraft, og selv 
et erfarent hold ikke kunne 
lave mere end omkring 100 
papirark i timen.

I dag tager det faktisk kun 
få sekunder fra den hvide 
og våde papirmasse til det 
færdige råpapir, og efter få 
minutter, hvor papirbanen 
kører igennem den ene tun-
ge vals efter den anden for 
at presse vandet ud og blive 
tørret, ligger en rulle på ni 
kilometers længde klar til at 
blive transporteret videre til 
forædling i henhold til kun-
dernes bestilling.

Træ fra plantager
Selv om det er træ, der fort-
sat er grundstoffet til papir-
produktion, er der ikke tale 
om, at der sker rovdrift på 
skovene, understreger Joa-
chim Küster. Træerne vokser 
i plantager, der er anlagt spe-
cielt til formålet, i Portugal 
og Finland. 

Som det fremgår, er ledel-
sen af papirfabrikken meget 
interesseret i at tilgodese 
medarbejdernes helbred og 
sikkerhed, tage hensyn til 
miljøet og ikke mindst leve-
re den bedst mulige kvalitet.

Derfor er man også stolt 
af blandt andet at have fået 
de internationale certifice-
ringer ISO 9001 (kvalitetsma-
nagement), ISO 14001 (miljø-
management) og ISO 50001 
(energimanagement) – ud 
over diverse andre certifi-
ceringer som for eksempel 
FSC-mærket for vedvarende 
skovdrift.

Endelig er »Mitsubishi 
HiTec Paper Europe GmbH« 
medlem af forskellige orga-
nisationer som blandt andet 
Klimapakt Flensburg og  
Wirtschaft pro Klima.

En rigtig lang historie

Store dele af papirfabrikken bliver ødelagt ved en brand den 
27./28. september 1904. Taget fra bogen »Die Mühle vor dem 
Rothen Thore«

Nogle af de anvendelsesmuligheder for specialpapir made in 
Flensburg. 

Papirfabrikken har i 325 år ligget ved Mølleåen. En lille del af 
vandløbet, der ellers flyder underjordisk mod Flensborg Fjord, 
kan stadig ses mellem fabrikkens store bygninger.

C.F. Walthers papirfabrik 1895. Billedet er taget fra bogen »Die Mühle vor dem Rothen Thore«.


