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Saltet i Koldings undergrund
AfH. C. Ervald

Første gang, saltet omtales i Koldings historie, 
er i 1496. I dette år omtales en saltbrønd ved 
Harte, hvori vandet er salt. Hvordan en sådan 
brønd er opstået, er ikke til at vide -  sikkert 
ved en tilfældighed. Man har måske gravet en 
brønd for at skaffe sig godt drikkevand, og så 
opdagede man, at vandet i den var salt. I før
ste omgang en ubehagelig overraskelse, som 
ret hurtigt blev betragtet som noget yderst vig
tigt og værdifuldt. Af det salte vand kunne der 
nemlig udvindes salt, og det var jo i tidligere 
tider et kostbart produkt -  ja, helt frem til vor 
tid har salt næsten været det eneste middel til 
bevaring af fødevarer i længere tid.

Saltbrønden i 1496 blev et kongeligt anlig
gende. Det var således kong Hans, som i år 
1500 overdrog en vis Lamberth Hermelingh 
rettighederne til at udvinde saltet fra salt
brønden mod at halvdelen af saltet skulle til
falde kongen. Der nævnes også, at en prøve af 
saltet var som “Lyneborger Salt”, men noget 
rødere. Vi ved ikke noget om, hvordan det gik 
med saltproduktionen i år 1500, men det ser 
ud til, at den slet ikke er kommet i gang.

I året 1526 forsøgte Frederik I at få sat gang 
i saltproduktionen. I det år overdrog han salt
brønden til sin tro hærfører, Johan Rantzau, 
og dennes to kompagnoner. Betingelserne var 
næsten de samme som i år 1500. Kongen lok
kede denne gang med noget tømmer og gav

tilsagn om, at bønderne i Koldinghus len 
skulle arbejde tre dage ved værket. Men alli
gevel ser det heller ikke denne gang ud til, at 
der kom gang i en produktion af salt.

Vi skal frem til år 1568. I det år var det 
enkedronning Dorothea, der viste sin inter
esse for saltbrønden. Hun var fuld af initiativ 
og virkelyst og havde store planer. Hun havde 
netop fået fuldført byggeriet af en ny skole og 
byggede stadig på Koldinghus. Nu ville hun 
bygge en ny mølle ved slottet og et saltværk 
ved saltbrønden. Hendes søn Frederik II var 
ligeledes interesseret og støttede sin moder. 
Til det nye saltværk bevilligede kong Frederik 
II 1000 daler, 400 bøge- og egestammer, som 
skulle leveres fra Fyn, og han pålagde sine 
fæstebønder i Koldinghus len at arbejde ved 
anlæggelsen af den nye “saltkunst”. Projektet 
omfattede også anlæggelsen af en kanal, der 
skulle lede vandet fra Stallerup Sø ind til salt
værket. Det var virkeligt noget stort, der nu 
blev sat i gang. Men heller ikke for dronning 
Dorothea kom der noget levedygtigt ud af 
anstrengelserne. I 1571 døde dronningen. I 
1572 beordrede kongen lensmanden på Kol
dinghus at sørge for, at saltkunsten blev fuld
ført. Men efter 1572 hører vi intet mere om 
saltværket. Et sted omtales, at der er løbet 
“vildt vand” til saltbrønden. At der har været 
salt vand, og at man har kunnet udvinde salt,
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er klart. Ulykken har nok været, at man ikke 
har kunnet holde det salte og det ferske vand 
adskilt.

Det saltholdige vand ved Harte 
Vi springer frem til år 1908. I det år var Kol
ding Vandværk i færd med at grave brønde 
ned langs nuværende Stadionvej for at skaffe 
mere vand til byens vandforsyning. Under gra
vearbejdet for en ny brønd 300 m vest for 
vandværket gjorde man et ejendommeligt 
fund. Det er I. O. Brandorff, vor meget dyg
tige og ihærdige forsker i Koldings historie, 
som fortæller herom. Han fortæller, at man 
kunne se, at jorden tidligere havde været op
gravet. I jorden fandt man murstensbrokker, 
søm, spiger, jerndele, noget kobber og en lille 
hornske, og i jordbunden ved siden af brøn
den et 1,2 m tykt lag af huggespåner med 
nogle bjælke- og plankestumper af eg og bøg. 
Under arbejdets udførelse blev Brandorff 
kontaktet af boelsmand Foged, hvis ejendom 
lå på den anden side af vejen lige syd for den 
nye brønd. Foged beklagede sig til Brandorff 
over, at man havde afskåret en ledning, der fra 
et væld i bakken førte drikkevand til hans 
ejendom. På Brandorffs spørgsmål om, hvor
for han ikke havde en brønd ved sin bolig, fik 
han det svar, at vel havde han en brønd ved sin 
bolig, men vandet var salt. En prøve beviste, at 
vandet virkelig var salt.

Brandorff var herefter ikke i tvivl om, at han 
efter disse hændelser havde fundet stedet for 
dronning Dorotheas saltværk og saltbrønden.

I anledning af det stigende vandforbrug i 
Kolding blev der i 1914 udført to dybdeborin
ger på vandværkets grund. I den ene boring

traf man på et lag med saltvand i ca. 40 m dyb
de og i den anden boring i ca. 35 m dybde. I 
den sidste var der så rigeligt med saltvand, at 
det af sig selv kunne løbe ovenud af røret.

11916 blev der for vandværket foretaget 15 
boringer tværs over Adalen ud for det gamle 
saltværk. I en boring, som blev udført ret tæt 
ved den gamle saltbrønd, stødte man på et 
vandførende lag med saltvand i 10,5 m dybde. 
Der blev sendt en prøve af vandet til Steins 
Kemiske Laboratorium. Brandorff fik en ana
lyse af vandet og en lille pose med salt, som 
man havde udvundet af vandet. Af 1 liter vand 
kunne der udvindes 3,2 gram salt. Ikke så far
ligt meget. Til sammenligning kan der fra 
Vesterhavet udvindes ca. 25 gram og fra Mid
delhavet ca. 40 gram pr. liter vand.

Hvorfra kommer det salte vand i Adalens 
undergrund? Brandorff forespurgte på Geo
logisk Institut. Statsgeolog V. Nordmann gav i 
en redegørelse forskellige muligheder, men 
sluttede med ordene: “Hvorfra grundvandet i 
Koldingegnen har fået sit indhold af salt er 
indtil videre en gåde”.

Saltet i Koldings undergrund kom senere 
igen til at optage sindene. Det var omkring år 
1925. Hovedpersonen i dramaet om saltet var 
nu Victor Madsen (1865-1947). Han var stats
geolog, dr.phil., en anerkendt og dygtig viden
skabsmand og direktør for DGU, Danmarks 
Geologiske Undersøgelser.

I Nordtyskland, 80 km syd for grænsen ved 
Heide hentedes olie op fra undergrunden. I 
Kolding var der salt i undergrunden. Det stil
lede helt naturligt det spørgsmål: Hvilke rå
stoffer kan der hentes op fra den danske 
undergrund?
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Victor Madsens undersøgelser
Victor Madsen blev nu manden, der fik den 
danske stat gjort interesseret i de evt. råstoffer, 
og i 1929 bliver der bevilget penge til geo
fysiske undersøgelser af undergrunden. Da vi 
ikke herhjemme havde måleapparater og spe
cialister til en sådan opgave, entrerede man 
med et tysk geologisk selskab, “Preussische 
Geologische Landesanstallt”. Fra grænsen og 
op til en linie Vejle-Varde og den vestlige del 
af Fyn blev der i 1929-31 foretaget 880 målin
ger.

Apparatet til målingerne lyder til at være 
meget enkelt -  en lodret magnetnål som giver 
udslag i forhold til magnetismen i undergrun
den, og den er størst, hvor grundfjeldet er 
nærmest overfladen.

Victor Madsen mente, at resultatet af målin
gerne oversteg selv de dristigste forventnin
ger. Man opdagede to magnetiske horste, en i 
nærheden af Vejen og en i Kolding-området 
med centrum omkring Harte, “Hartehorsten”. 
Og Hartehorsten var selvfølgelig den mest 
interessante, for det var i nærheden dronning 
Dorothea i 1570 havde anlagt sit saltværk.

Videre kom man foreløbig ikke. Det greb 
forstyrrende ind, at et dansk-tysk selskab i 
1931 ønskede at anlægge et saltværk i Dybbøl 
sogn og havde igangsat en boring efter salt. 
Stedet, hvor saltet kunne findes, var blevet 
anvist af en mand med en “ønskekvist”. Der 
blev foretaget to boringer uden at finde salt, 
hvorefter hele projektet blev opgivet. Boring 
nr. 1 blev opgivet i 481 m og nr. 2 i 541 m 
dybde. Begge boringer stod i skrivekridtet.

Efter saltforsøget ved Dybbøl og på Victor 
Madsens initiativ fik Danmark nu en lov om

efterforskning og indvinding af værdifulde 
råstoffer i undergrunden, den såkaldte “Mine
lov”, som blev vedtaget i 1932.

I Kolding var der folk, som var meget inter
esserede i, hvad der gemte sig i Adalen. Den 
21. juni 1933 blev der afholdt et møde i Kol
ding, hvor Victor Madsen var til stede, og hvor 
han holdt et foredrag om undergrunden ved 
Kolding. Han var overbevist om, at der fandtes 
et saltleje i nærheden af Harte, og han anbe
falede for at finde frem til det -  at der blev 
foretaget seismografiske målinger på stedet.

Der blev i Kolding dannet et selskab med i 
alt 48 interessenter, og der blev nedsat et for
retningsudvalg bestående af købmand I. O. 
Brandorff, bankdirektør Jacob Bech, landin
spektør L. P. Chr. A. Elling, apoteker Aksel B. 
Nielsen og borgmester Valdemar Juhl. Udval
get skulle forhandle med staten om rettighe
den til udvinding af saltet og fremskaffe en 
kapital til brug for yderligere undersøgelser af 
undergrunden ved Kolding.

Der blev fremskaffet den fornødne kapital, 
8000 kr., og den 5. september 1933 fandt den 
første “saltsprængning” sted for at lokalisere 
saltet. Det var igen et tysk geologisk selskab 
Piepmeyer und Co., som var ansat til at udføre 
målingerne. De seismologiske målinger fore
toges ved, at der boredes huller i jorden, hvori 
der anbragtes sprængladninger. De rystelser, 
der opstod i undergrunden ved eksplosio
nerne, måltes på seismografer opstillet med 
forskellig afstand fra sprængningerne. På de 
seismografiske kurver kunne man herefter 
danne sig et indtryk af undergrunden, idet 
hastigheden gennem jordlagene varierede ef
ter undergrundens beskaffenhed. Man be-
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gyndte i Adalen inde ved Kolding. På hele 
strækningen ud forbi Harte fandtes ingen 
antydning af noget saltleje, men man kunne 
konstatere, at kridtet overalt nåede dybere 
end 1000 m.

Der blev herefter udført en sprængning ved 
Hvilested med seismograferne opstillet i nær
heden af Påby. Ved denne sprængning viste 
det sig, at i nærheden af Påby fandtes et stof, 
der havde de for stensalt seismiske egenska
ber. Dvs. at seismogrammerne viste de små, 
skarpe, tætte “salttakker”. Det blev tydet af 
Victor Madsen derhen, at nu var saltet fundet. 
Det gjaldt nu om at finde dets udstrækning.

Desværre var pengene opbrugt. Med møje 
og besvær blev der i Kolding fremskaffet pen
ge til yderligere en måneds undersøgelser. 
Det fik man ikke noget ud af, og da pengene 
igen slap op, kunne undersøgelserne ikke 
bringes til ende. Vi er nu fremme ved den 3. 
november 1933.

På Victor Madsens initiativ kom Statsmini
steriet nu til hjælp med en bevilling på 24.000 
kr. Fra den 22. august til den 11. septem
ber 1934 udførtes nu af et tysk selskab, Seis- 
mos, under ledelse af en professor Barch, 60 
sprængninger på et areal på ca. 70 km2. Ty
skernes konklusion på målingerne var, at der 
ikke i undergrunden fandtes noget af inter
esse. Victor Madsen hævdede, at han kunne se 
de karakteristiske salttakker på seismografer
nes diagrammer, og det var lige i området 
nord for Påby.

R avlin  borer efter olie
I mellemtiden var en dansk ingeniør, Karl Øst
man, kommet hjem fra Amerika. Han havde

læst i aviserne om de magnetiske og seismiske 
undersøgelser, og han henvendte sig til Vic
tor Madsen og fik af ham en fyldig redegø
relse. Herefter rejste han til Amerika, hvor 
han gjorde sin ven interesseret i sagen. Ven
nen var Fred F. Ravlin, Miami, Florida, USA, 
præsident for The East Coast Oil Natural Gas 
Co. Inc, som skulle være kendt med at bore 
efter olie.

De kom herefter begge til Danmark, og 
efter at Ravlin havde talt med Victor Madsen 
og fået alle nødvendige oplysninger og be
set stedet ved Harte, besluttede han sig til at 
søge den danske stat om eneret til efterforsk
ning og udvinding af de i Mineloven omhand
lede råstoffer i Danmarks undergrund. Ved 
Victor Madsens mellemkomst fik Ravlin heref
ter eneret til efterforskning, gældende indtil 
15. juli 1938 og eneret til indvinding af fund
ne råstoffer i 50 år mod en afgift på 4% til sta
ten.

Den 27. juli 1935 var Ravlin i gang ude ved 
Påby på det sted, som var anvist af Victor Mad
sen. Et stort boretårn rejste sig, 2 lokomotiv
kedler blev stillet op, de skulle levere damp
kraft til at dreje boret og til de forskellige ma
skiner.

Boringen foregik således: Et 4" borerør 
roterede inden i et større rør -  foringsrøret. 
Dette blev sænket eller hamret ned samtidig 
med, at boringen blev dybere. Ned gennem 
borerøret blev under tryk ført en vælling af 
vand og 1er, som tilbage op gennem forings
røret transporterede det afborede materiale. 
Materialet blev herefter sorteret ved, at det 
løb hen over en rist.

I 1935 skete der ikke noget særligt. Der blev
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Boretårnet i Harte, ca. 1936.

nærmest kun foretaget nogle forsøgsboringer. 
Først i juni 1936 kom der rigtig gang i borear
bejdet. Den 21. juli skete et uheld. I 680 m 
dybde satte boret sig fast i et hårdt flintlag, og 
denne boring måtte opgives.

Boretårnet blev nu flyttet 30 m mod vest, 
hvor man så gik i gang med en ny boring. Ved 
695 m var man nået gennem skrivekridtet. 
Den 13. november 1936 i en dybde af 981 m 
skulle der foretages en kærneboring. Det var 
en større anstilling. Borerøret skulle op og

påsættes et specielt borehoved. Hele dagen 
gik. Borerøret blev taget op med kærneprø
ven ved 6-tiden om aftenen. Inde i Ravlins 
kontorskur blev kærnerøret nu adskilt, og 
kærnen kom til syne. Den var dækket af ler
slam. Ravlin vaskede den ren, og pludselig 
kom der i den grå kalksten et glasklart stykke 
til syne. Victor Madsen var til stede. “Der har 
vi ligegodt saltet”, udbrød han og fortsatte 
noget ophidset eller overstadig: “Tænk at stå 
her med et stykke salt -  dannet i Danmarks
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Victor Madsen og E Ravlin fotograferet ved boretårnet i 
Harte, maj 1937.

undergrund for 200 mio. år siden -  og det, 
der nu er sket -  er på mit initiativ. Moderne 
undersøgelser har ført til opdagelsen af sten
saltet ved Harte -  videnskaben har sejret -  nu 
er det kun et spørgsmål om tid og penge, 
hvornår olien kan hentes op”.

Der blev nu lukket ned for aktiviteterne i 
Harte, og Ravlin rejste til Amerika.

Ved forårstid 1937 kom Ravlin tilbage til 
Danmark og fortsatte den 16. april boringen 
ved Harte. Den 16. august var boret nede i 
1096 m, uden at man havde fundet yderligere 
salt eller andre råstoffer.

Saltfundet betød, at Ravlin i februar 1938 
fik sin eneretsbevilling til indvinding af råstof
ferne i Danmarks undergrund i 50 år. Bevil
lingen blev udstedt til Ravlins selskab Danish 
American Prospecting Co. I mellemtiden hav
de Ravlin solgt sine rettigheder til Gulf Re
fining Company, som overtog ovennævnte sel
skab.

Gulf, som nu havde rettighederne til Dan
marks undergrund, var i 1938 godt i gang 
med en systematisk og meget detaljeret gravi- 
metrisk opmåling af hele landet. Det stand
sede den 9. april 1940, og amerikanerne rejste 
hjem. Straks efter krigen genoptog Gulf arbej
det. I 1942 kom rygtet om, at saltfundet ved 
Harte var falsk, at Ravlin selv havde anbragt 
saltet i kærnerøret, og at saltet var købt i en 
materialhandel i Odense.

Efter krigen hørte man intet til Ravlin. Han 
var forsvundet. Herhjemme var man nu over
bevist om, at saltfundet var falsk. Men da Gulf 
var helt uskyldige, fortsatte de efter en ny 
overenskomst med den danske stat, som om 
intet var sket. Stauning blev dengang kritise
ret i pressen for at have solgt Danmarks 
undergrund til amerikanerne.

Gulf var kun interesseret i olie. Den 30. juni 
1959 havde de ikke mere nogen tro på at 
finde olie og opgav arbejdet og koncessionen 
definitivt.
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Da havde Gulf arbejdet her i næsten 14 år 
og havde udført:

18.700 magnetiske målinger 
12.500 shot-holes med 
28.000 seismiske diagrammer

170 dybdeboringer 
13.000 kærneprøver

Mange værdifulde målinger og prøver som 
alle blev afleveret til Danmarks Geologiske 
Undersøgelser (DGU), og som har givet vær
difulde oplysninger om Danmarks geologi. 
Blandt andet fandt Gulf en halv snes salthor
ste i det nordjyske område.

Dansk Saltproduktion
I lang tid skete der herefter ingenting. Først i 
1963 var der igen nogen, der interesserede sig 
for saltet i den danske undergrund. I det år 
oprettedes et dansk -  hollandsk selskab Dansk 
Salt I/S  for at udvinde saltet fra salthorsten 
ved Hobro “Hvornumhorsten”.

I 1966 var produktionen i gang. Man lavede 
en boring ned i salthorsten. Man henter saltet 
op ved at pumpe fersk vand ned og igen 
pumpe vandet op mættet med salt. Det mæt
tede vand “saltlagen” ledes herefter gennem 
en 26 km rørledning til fabrikken, som er 
anlagt ved Assens ved Mariager Fjord. Her bli
ver saltlagen inddampet i kedler til rent salt.

Hvornumhorstens overflade er 300 m un
der terrænet, den er 3.000 m i diameter, 4.000 
m dyb og rummer 30 milliarder tons salt. Nok 
til den nuværende produktion på 600.000 
tons salt pr. år i 50.000 år.

Victor Madsens forventninger blev ikke ind

friet. Helt frem til omkring 1950 var det en 
komplet gåde for geologerne, hvor det salte 
vand ved Harte kom fra.

I dag ved vi, at det salte vand i Kolding Ådal 
er salt mineralvand, d.v.s. en opløsning fra 
dybtliggende saltlag, som trænger op langs 
brud og sprækker i undergrunden -  brud 
som er opstået efter jordskælv eller forkast
ninger for millioner af år siden.

Geologerne ved også, at Kolding ligger over 
en i dybgrunden øst -  vestgående højderyg, 
en højderyg som strækker sig langt ud i 
Vesterhavet. På denne højderyg er der in
gen muligheder for at finde salthorster. Mod
sat er der i dybdegrunden parallel nord og 
syd for højderyggen en sænkning, hvor der 
netop er muligheder for at finde salthorster 
og olie.

Det stemmer overens med den tyske geo
log, professor Bachs konklusion den 11. ja
nuar 1935. Han skriver: „I hele det undersøg
te område “Harte-horsten” er der ikke fundet 
noget som helst, som tyder på tilstedeværelsen 
af saltdomer”.

Men for Victor Madsen har saltet i under
grunden ved Kolding været som en besæt
telse. Han udtalte med stor sikkerhed, at der 
var et saltleje i nærheden af Harte, og at der 
intet sted i Danmark var så store muligheder 
for også at finde olie. Men desværre slog Vic
tor Madsens tro og videnskab ikke til. Ravlins 
svindel satte et grusomt punktum på den hi
storie.

Men -  det resulterede i, at Danmark på den 
tid fik udført en omfattende geologisk under
søgelse af den danske undergrund -  og oven i 
købet gratis.
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Selveste statsminister Th. Stauningkom til Harte sammen med rigsdagsudvalget for at besigtige olieboringerne. Th. Stau- 
ning er nr. 2 fra  venstre. Nr. 5 fra  venstre er Koldings borgmester, Knud Hansen. Nr. 2 fra højre er F. Ravlin. Foto fra  
maj 1937.
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