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Saltmøllekanalen
Af H.C. Ervald

Det var dronning Dorothea, som i tiden mellem 
1568 og 1571 lod kanalen bygge. Saltmøllekanalen 
eller »Saltgruen« d.v.s. saltgrøften, som den i gene
rationer er blevet kaldt af befolkningen i Harte, har 
ført vand fra Stallerup sø ind til et sted ovenfor det 
dengang nye saltværk, som også er blevet opført på 
samme tid af dronning Dorothea. Navnet tyder på, 
at kanalen har haft en betydning for saltværket, men 
hvilken, det er en gåde!

På kortet, på siden overfor, har landinspektør 
L.P. Elling omkring 1920 indtegnet kanalens forløb. 
På den tid har man endnu kunnet se spor af kanalen 
i sin fulde længde. I dag kan vi stadig se rester af ka
nalen i Alpedalens nordskråning.

På kortet ses, hvordan kanalen bugter sig på sin 
vej ind til Kolding. Den følger så nogenlunde terræ
nets niveaukurver. Landinspektør Elling har også 
kunnet nivellere kanalens højdekoter, og heraf 
fremgår det, at kanalen har været anlagt med et 
jævnt fald, ialt ca. 8 m på den ca. 4,2 km lange stræk
ning = 2 0/00 eller 2 mm pr. m.

Ved kanalens anlæggelse har man altså sparet på 
faldet. M an har ønsket, at kanalen ved sit ende
punkt skulle være så højt beliggende som muligt.

Som det fremgår af det følgende, har kanalens an
læggelse været meget bekostelig både i arbejdskraft 
og materialer. Den må derfor dengang have været 
betragtet som noget yderst betydningsfuldt. Hvor
for ellers så store anstrengelser og omkostninger? 
Vore to lokalhistorikere I.O. Brandorff (1854-1938) 
og P. Eliassen (1876-1928) har begge været optaget af 
og skrevet om Saltværket og Saltmøllekanalen.

Da man i 1919 under udgravningen af kanalen til 
Harteværket stødte på resterne af den gamle Salt- 
møllekanal, var Brandorff på stedet, og han fortæl
ler: »På den første strækning fra søen, hvor kanalen 
er ført gennem mosejord, var kanalen udført som en 
trærende, opbygget på nedrammede 20 x 20 cm ege
pæle beklædt på den udvendige side med 7 -1 0  cm 
svære egeplanker og med en plankebund hvilende 
på i sidepælene indtappede tværbjælker«.

På min skitse side 98 har jeg vist et tværsnit af ka
nalen, således som den er beskrevet af Brandorff.

P. Eliassen skriver i Kolding Folkeblad i 1903 om 
nogle »udflugter«, han har gjort til Saltgrøften i 
H arte og beretter om, hvad han har fået forevist af 
lokalkendte folk. Eliassen har tydeligt kunnet se ka
nalens forløb. På strækningen fra lidt før Stubdrup- 
vejen til Ribe Landevej finder han det mærkeligt at 
se, hvorledes kanalen »i stedet for at følge terrænets 
naturlige fald går til venstre op i bakkeskråningen 
langs den østre side af Grønsøs tre engparter«. Ud 
for Grønsøen er kanalen gravet fri, således at Elias
sen har kunnet se, hvorledes afstivningen af kana
lens sider har været udført. I henhold til Eliassens 
beskrivelse har jeg udført skitsen side 99, der viser 
et tværsnit af kanalen på dette sted.

På mere end en fjerdedel af kanalens længde har 
kanalsiderne været afstivet med tømmer og planker. 
Hvor kanalen skærer Stubdrupvejen, Ribe Lande
vej og vejen fra Harte by ned til Kolding ådalen, har 
det været nødvendigt at bygge broer over kanalen. 
En mængde tømmer og planker har der været brug 
for til kanalanlægget med broerne.
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Tværsnit a f  kanalen »Saltgrøften« ca. 150 m syd fo r  Stallerup sø.

På samme tid opførte dronning Dorothea også 
Saltværket og Slotsmøllen. Dronning Dorothea fik 
bevilget 1000 daler til projekterne. De har sandsyn
ligvis kunnet klare lønnen til ca. 25 håndværkere i et 
år. Endvidere fik hun fra Fyn leveret 500 ege- og 
bøgestammer, og fra Norge og fra skovene ved Silke
borg fik hun leveret tømmer. Omegnens bønder har 
måttet lægge ryg til alt det grove arbejde som ægt
arbejde.

Helt sikkert, kanalprojektet har krævet en stor 
indsats af materialer og arbejdskraft. Og til hvilken 
nytte. Det er svært at se! Kanalen fra Stallerup sø 
har ført fersk vand, ligesom kanalen i dag gør det til 
vandkraftcentralen i Harte.

H ar vandet fra Stallerup sø gennem kanalen dre
vet et møllehjul ved Saltværket? Et møllehjul som 
har skullet trække et primitivt pumpeværk for op
tagning af det salte vand fra saltbrønden? Det lyder 
ikke rimeligt. Det kunne nogle få mænd med spande

have klaret. At vandet har været brugt til at skulle 
skylle grenene rene i Saltværkets gradeværk, det ly
der også usandsynligt. Hvorfor det svage fald på ka
nalen 2 mm pr. m? At kanalens endepunkt har været 
beliggende ca. 15 m højere end Saltværket var ikke 
særlig praktisk. Og det tyder ikke på, at vandet var 
tænkt til drift af et møllehjul nede ved saltbrønden.

M an kunne også forestille sig, at der for enden af 
kanalen har været et møllehjul, som kunne have 
trukket en vandsnegl (pumper fandtes ikke på den 
tid), som kunne løfte vandet op til et vandreservoir, 
hvorfra det gennem trærør kunne være løbet til Kol- 
dinghus. M en det er også usandsynligt. Så havde 
der nok været nogle gamle optegnelser netop om 
dette.

Måske har kanalen slet ikke haft noget med salt
værket at gøre!

Ca. 150 m fra Stallerup sø ligger bunden af kana
len i kote 27,43. Det fortæller, at vandoverfladen i
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Stallerup sø dengang har ligget i mindst kote 28,00 
(i dag i kote ca. 25,50). Slotsgården på Koldinghus 
ligger i kote 23,50, altså ca. 4,50 m lavere end vand
standen i Stallerup sø.

H ar dronning Dorothea oprindeligt tænkt, at 
vandet fra Stallerup sø ved hjælp af kanalen skulle 
have været ført til slottet? H ar man ruttet med kana
lens fald, skulle den egentlig have været udført nær
mest vandret. Den kunne i så fald have haft sit ende
punkt i en lille kunstig sø, f.eks. beliggende på 
skråningen lige ovenfor Låsbyhøj. Fra en sådan sø 
kunne vandet herefter være ført i træledninger gen
nem byen op til slottet. Så havde man haft en vand
forsyning væsentligt bedre end den, man dengang 
havde fra Piledammen.

Kanalen fra Stallerup sø til den kunstige sø ville 
på sit forløb have modtaget en hel del overfladevand 
og vand fra grøfter og kilder. Der ville have været 
mere end rigeligt med godt drikkevand til den hele 
by. En skavank har det været -  ved vintertide. Med 
længere tids frost kunne hele anlægget bundfryse, 
men det samme problem var der med vandet fra Pi
ledammen.

Det var bare en tanke! Ingen kan i dag fortælle, 
hvad ideen med kanalanlægget »Saltgrøften« har 
været.

Efter 1579 nævnes Saltværket ikke mere. Saltvær
ket er blevet nedlagt. Og kanalen er nok blevet af
spærret, så der ikke løb vand i den, og herefter er 
hele kanalanlægget langsomt gået i forfald.
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