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Et besøg hos mr. Ravlin
Af Børge Therkildsen

Mysteriet om mr. Ravlin, og det vil sige myste
riet om saltfundet i Harte, optager stadig sin
dene og dukker op i aviser og tidsskrifter med 
mellemrum. Var det svindel, der blev begået 
for at sikre sig rettighederne til Danmarks 
undergrund, og det vil helt præcist sige til 
mulige olieforekomster? Det er -  som der står 
i H. C. Er valds artikel -  i år 60 år siden, Ravlin 
fik eneretsbevillingen til indvinding af råstof
fer i Danmarks undergrund for en 50-årig 
periode.

Sådan begyndte det
Forhistorien er den, at Danmarks førende 
geolog i 1930erne, dr. phil. Victor Madsen, 
efter årelange studier og geofysiske under
søgelser havde dannet sig en teori om, at der 
måtte findes salt i Danmark, og stedet måtte 
være Harte.

Men hvem havde lyst til at kaste sig ud i 
boringer efter et mineral, hvis tilstedeværelse 
ikke var 100% sikker? Det kunne komme til at 
koste en formue, hvilket den danske stat ikke 
kunne risikere. Så blev der indrykket annon
cer, hvori regeringen indbød liebhavere til på 
visse betingelser at starte saltboringer. Annon
cen gav intet resultat, før den danske ingeniør 
Karl Østman i begyndelsen af 30erne under et 
ophold i Amerika viste den til ingeniør Fre
derick Franklin Ravlin, som med held havde 
boret efter olie i en årrække.

Ingeniør Ravlin tog til Danmark det føl
gende år, mødte dr. phil. Victor Madsen og 
direktør, dr. phil. Hilmar Ødum fra Danmarks 
Geologiske Undersøgelser og gennem dem 
tillige statsminister Thorvald Stauning. Og så
ledes gik det til, at den kontrakt blev under
skrevet, som sagde, at Ravlin på egen regning 
og risiko kunne få lov til at bore i jorden ved 
Harte, og hvis han inden for to år (blev senere 
ændret til: eller mere) fandt mineraler af no
gen art, kunne han erhverve koncessionen til 
Danmarks undergrund mod at betale staten 
7/2% af værdien af, hvad der eventuelt ville 
blive produceret.

Den store dag -  saltklumpen
Ravlin rejste hjem og sendte materiel og er
farne borefolk til Danmark, og den 27. juli 
1935 indledtes arbejdet. Første egentlige re
sultat var den famøse saltklump, hvis ægthed 
senere blev betvivlet, men som ikke desto min
dre blev boret op den 13. november 1936 i 
nærværelse af dr. Victor Madsen, professor 
ved Københavns Universitet A. Noe-Nygaard 
og ingeniør Karl Østman. Victor Madsen var 
selv med til at vaske mudderet af klumpen. 
Han udfærdigede derefter på stedet et doku
ment om fundet og om de omstændigheder, 
hvorunder det blev gjort, og rejste til Køben
havn med saltet efter forinden at have holdt 
en lille uformel tale, hvori han udtrykte glæ
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den over, at hans teori om salt ved Harte hav
de holdt stik, og at retten til undergrunden og 
udvinding af råstoffer i Danmark nu tilhørte 
Ravlin.

Dr. Madsen delte senere saltklumpen i to 
stykker, den ene del beror i København, den 
anden del gav han til Ravlin, der senere for
ærede den til en dame i USA, som i øvrigt selv 
borede efter olie og havde skabt sig en milli
onformue på det.

Og nu satte Ravlin mere kraft ind på arbej
det. Han fik flere borematerialer og mere 
mandskab sendt over fra Amerika. Og nyhe
den om saltfundet nåede ud i verden og resul
terede i, at det internationale selskab Gulf Oil 
Co. rettede henvendelse til Ravlin om at over
tage hans eneret. Ravlin sagde først nej, men 
Gulf blev ved at presse på, og selskabets tilbud 
antog efterhånden et så favorabelt omfang, at 
Ravlin accepterede, idet han dog betingede 
sig statens sanktion. Denne forelå kort efter, 
og dermed trådte Ravlin ud af billedet -  tro
ede han. Han havde brugt ca. en million kro
ner i Harte og tog nu tilbage til USA for at 
fortsætte sine forretninger derovre. Hvad han 
fik for koncessionen, er aldrig blevet nævnt 
offentligt.

Så kom krigen. Gulfs datterselskab Danish- 
American Prospecting Co. DAPCO, som hav
de indledt efterforskninger over dele af Dan
mark, måtte indstille sit arbejde, og ikke man
ge tænkte på Danmarks undergrund i geolo
gisk betydning, før Ravlins og senere DAPCOs 
medarbejder, ingeniør Karl Østman, påstod -  
efter hvad han senere hævdede for at aflede 
tyskernes opmærksomhed -  at saltfundet var 
falskneri, og at saltklumpen var købt i P. A.

Kruuses materialhandel i Odense, ja, at han 
selv havde købt den, og Ravlin havde så an
bragt den i borerøret.

Karl Østman har senere tilbagekaldt denne 
udtalelse, både under afhøringer af en mini
steriel kommission og i et brev til Ravlin, men 
Harte-sagen var holdt over dåben og måtte gå 
sin gang. En engelsk geolog har været kaldt til 
Danmark for at undersøge Harte-saltet, dansk 
politi har været sendt til Amerika for at stille 
Ravlin en lang række spørgsmål, og andre af
høringer er blevet foretaget fra den danske 
ambassade i Washington D.C.

Hvorfor skulle saltklumpen
ikke være ægte'?
Det er ikke overvældende meget, offentlig
heden har fået at vide om resultaterne af alt 
dette. Mr. Ravlin selv måtte efterhånden lære 
at leve med den kendsgerning, at Danmark 
betragtede ham som en svindler af format, og 
den, som skriver disse linier, kan bevidne, at 
det med rette krænkede Ravlin dybt, at både 
det danske politi og ambassaden i Washington 
har søgt at sætte en plet på afdøde dr. Victor 
Madsens minde ved at stille Ravlin dét spørgs
mål: “Bestak De dr. Victor Madsen med 5000 
kr., for at han skulle sige god for saltklum- 
pen?

DAPCO fortsatte sine efterforskninger, da 
krigen var forbi, og fandt saltforekomster 
flere steder i så store mængder, at de fleste 
måtte spørge sig selv: Hvorfor tvivler man 
egentlig på Harte-klumpen? Og når DAPCO 
ikke fortsatte ved Kolding, var det netop fordi 
der fandtes mere salt andre steder i Jylland.
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Fred F  Ravlin med nogle a f sine folk og samarbejdspartnere i Harte, oktober-november 1936. Nr 2 fra højre er Hilmar 
Ødum, DGU. Yderst til højre Hans Kraft, Kolding.

Dansk Salt A/S pumper hvert år ca. 600.000 
tons salt op afjorden ved Mariager. Også pot
aske, som indikerer olie, har man fundet, men 
til dato ingen olie. Og nu har A. P. Møller 
forlængst overtaget boringerne efter olie fra 
enorme platforme langt ude i Nordsøen og 
med meget, meget rige resultater. Danmark 
blev alligevel et olieland.

Ingen kendte R avlin
Men manden bag affæren dengang, hvor alt

stod på spil for Danmarks økonomi, denne 
amerikanske ingeniør, som blev gjort mis- 
liebig, for det var da klart, hævdede man med 
stor overbevisning, at den saltklump var købt 
og bagefter stoppet ind i borerøret, hvor var 
han? Ham hørte man aldrig fra.

Emnet var meget varmt og blev ustandselig 
vurderet i aviserne, da jeg i 1947 tog til USA for 
at studere journalistik et år som stipendiat fra 
Danmark-Amerika Fondet. Jeg havde det helt 
klare sigte, at den mand ville jeg finde, hvis
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ellers han levede endnu. Jeg vidste, at han var 
født i 1895, så der skulle være gode chancer.

Mit faste spørgsmål var: Hvor er mr. Ravlin? 
Jeg stillede det på det danske generalkonsulat 
i New York, hvor handelsattachéen I^eld 
Packness blev min meget gode ven. Nej, ham 
kendte man ikke. Samme svar i det amerikan
ske udenrigsministeriums New York-afdeling, 
hvor William Ucker ellers var utroligt hjælp
som og åbnede mange døre for mig, både i 
New York og senere ude i staterne.

En dag stod jeg på den danske ambassade i 
Washington D.C. og fik en lang og munter 
samtale med handelsattaché Gunnar Seiden
faden. Samme spørgsmål, samme svar. Det var 
alligevel meget, tænkte jeg, for jeg havde læst 
inden afrejsen, at der ret hurtigt efter befri
elsen var sendt en dansk politimand til Wa
shington for at skaffe oplysninger i sagen. Me
get mystisk!

Under min rejse videre sydpå studerede jeg 
telefonbøger i Richmond i staten Virginia, i 
Savannah i staten Georgia og i Jacksonville i 
staten Florida. En aften var jeg sammen med 
min kone Liz gæst i et dansk hjem i Miami i 
Florida og bragte sagen på tale. “Nåh ja, det 
var jo ham Ravlin”, sagde vores vært Carl Han
sen og føjede til som det mest selvfølgelige, 
“og han bor jo her lidt uden for byen. Hvad 
med ham?”

I min dagbog ser jeg, at jeg torsdag den 18. 
marts 1948 ringede til Fred F. Ravlin, fortalte 
ham, at jeg gerne ville have et interview og 
blev sammen med Liz inviteret til frokost hos 
ham den følgende lørdag. Jeg husker hans 
villa i Coral Gables som en milliardærbolig. Et 
kæmpestort smukt bygget hus bogstaveligt talt

opført hen over en kanal, han selv havde fået 
gravet gennem junglen ud til havet. En kost
bart udstyret motoryacht lå sådan, at han via 
nogle trappetrin fra en af stuerne var nede 
ved fartøjet.

Hans væremåde var på ingen måde præget 
af ødselhed. Ravlin og hans kone tog hjer
teligt og gæstfrit imod os. De havde også invi
teret Ravlins bror, John. Efter frokosten satte 
F. F. Ravlin og jeg os ind på hans kontor, og 
han besvarede uden reservation alle mine 
spørgsmål, og det var mange. Jeg spurgte, om 
vi kunne aftale, at han læste manuskriptet, 
inden jeg sendte det hjem til Kolding. Der 
måtte ingen misforståelse være. Denne gen
nemlæsning fandt sted tre dage senere, hvor 
hans dansktalende sekretær, miss Kate Nor- 
thon var til stede. Hun læste langsomt manu
skriptet højt for Ravlin på engelsk, og han tog 
nogle notater og erklærede sig i øvrigt tilfreds 
med interviewets udformning. Intet skulle 
ændres.

Saltklumpen var ægte
Det centrale punkt var naturligvis saltklum
pen. Havde han købt den, og hvor kunne man 
i øvrigt købe en aflang granithård klump salt? 
Ravlins nærmeste medarbejder i Harte, in
geniør Karl Østman, havde jo fortalt vidt og 
bredt, at Ravlin selv havde sendt ham til 
Odense for at købe salt, og ikke bare klum
pen, også nogle sækfulde groft salt, som skulle 
hældes ned i borehullet, for at alt kunne se 
sandsynligt ud.

Jeg spurgte Ravlin: “Ville det i praksis have 
været muligt for Dem at anbringe sådan en 
aflang saltklump i røret?”
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“Nej, naturligvis ikke”, svarede han. “Husk 
på, at vi borede i ca. 3000 fods dybde”. Hvis en 
saltklump var anbragt i borerøret, ville den 
uvægerligt blive opløst i de mange vandlag, 
boret passerede. I øvrigt fandt vi olie, men i så 
små partier, at de ikke viste sandsynlighed for 
egentlige forekomster”.

“Og ingeniør Østman, hvad med ham og 
hans påstande om svindel”? -

“Han har skrevet til mig og søgt at rehabili
tere sig”, svarede Ravlin. “Han skrev i 1946, at 
tyskerne under besættelsen tilbød ham fire 
millioner danske kroner for at samarbejde 
med dem om olieboringer i Danmark, og at 
han kun stemplede saltfundet i Harte som 
falskneri for at aflede deres interesse. Hvis 
dette er rigtigt, så synes jeg, at det burde un
derstreges tydeligt over for offentligheden”.

“De er blevet afhørt af dansk politi?”, spurg
te jeg. ‘Ja”, svarede han, “jeg mødtes med en 
dansk politimand på ambassaden i Washing
ton D.C. i november 1947 og gav ham de op
lysninger, han ønskede. Desværre sendte po
litiet i så vigtig en sag en mand, der bogstave
ligt talt ikke kunne ét ord engelsk. Nå, nu kla
rede vi det ved hjælp af en tolk, men hvor let 
kan der ikke forekomme misforståelser på 
den måde. Selvfølgelig havde det været bedre, 
om jeg var rejst til Danmark og havde afgivet 
forklaring, og det foreslog jeg på ambassaden, 
men nej, det havde ingen interesse”.

Det skal bemærkes, at afhøringen af Ravlin 
på ambassaden fandt sted kort efter, at jeg 
havde været dér.

Under vores samtale havde Ravlin fundet 
det brev frem, ingeniør Karl Østman den 26. 
april 1946 skrev til ham fra Langaa. Jeg fik lov

E E Ravlin fotograferet i Florida i 1948 a f Børge Ther- 
kildsen.

at læse brevet, hvori Østman fortæller om det 
postyr, hans udtalelser om saltklumpen havde 
vakt. Han fremhævede tydeligt, at hvad han 
dengang fortalte, blev sagt for at aflede tysker
nes opmærksomhed fra Danmarks under
grund, og at udtalelsen var aldeles grundløs.

Ravlin viste mig desuden en kopi af dagbo
gen fra dengang. Den originale var overdraget 
det danske politi. Fra 13. november 1936 (den 
dag, da klumpen blev boret op) læste jeg føl
gende:

“Tog boret på fra 3138 til 3138/2 fod. Havde 
ramt et leje af klart krystalliseret salt. Bore
røret rummede et stykke salt, 6/2 tomme langt 
med limsten på begge ender. Dr. Madsen, hr. 
Noe-Nygaard (geolog), Karl Østman, Raymal 
(boremesteren) og jeg selv var til stede, da det
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blev taget op”. Mr. Ravlin tog smilende bogen, 
da jeg rakte den tilbage. “De ser, at der var lim
sten på saltklumpen. Hvor tror De, jeg kunne 
gå hen i Odense, Kolding eller noget andet 
sted og købe en klump salt med limsten på 
begge ender. Det er en skam, at dr. Victor 
Madsen ikke lever. Han kunne fortælle en
hver i Danmark, som tvivler, at jeg har ret”.

Mr. Ravlin og jeg havde nogle hyggelige 
timer sammen, efter at jeg havde fået svar på 
alle mine spørgsmål. Det var morsomt at se, 
at der bag hans skrivebord hang et par store 
fotografier af boretårnet i Harte. I øvrigt rum
mede hans hjem en mængde minder fra 
årene i Kolding. Der var mange fine ting i 
dansk kobbertøj omkring pejsen i det hygge
lige bibliotek, og danske spidse træsko stod 
opmarcheret foran ildstedet. Mange steder 
stod figurer af kongelig porcelæn. Ravlins 
viden om danske forhold var forbløffende, og 
hans kærlighed til Danmark var uformind
sket. Han talte med den største ærbødighed 
om de fremtrædende danske personligheder, 
han dengang knyttede forbindelse med.

Jeg sendte interviewet med to fotos j e g  tog 
af Ravlin, tiljydske Tidende, som bragte inter
viewet den 18. april 1948, og jeg fik at vide, da 
jeg vendte hjem et halvt år senere, at det vakte 
almindelig opsigt og blev citeret vidt og bredt 
og kommenteret i aviser landet over med 
tilføjelsen, at det var første gang, ingeniør F. F. 
Ravlin udtalte sig offentligt. I mit brev tiljyd
ske Tidende sammen med manuskriptet til in
terviewet bad jeg om, at et eksemplar af avisen 
med historien blev sendt til Ravlin.

Og her kan så føjes til, at i den 80 siders 
beretning om saltfundet i Harte, som blev

trykt af Ministeriet for offentlige Arbejder på 
grund af indhentede oplysninger og masser af 
afhøringer, henvises også til mit interview 
med Ravlin. Rapporten citerer Ravlins ord: 
“Hvor tror De, jeg kunne gå hen -  i Odense, 
Kolding eller noget andet sted -  og købe en 
klump salt med limsten på begge ender”? Om 
dette udsagn anføres det i rapporten, “ville 
Ravlin mene, at der måtte foreligge en fejl i 
journalistens oversættelse til dansk, og han 
kunne ikke erkende, at der var tale om noget 
argument for saltkærnens ægthed”. Citat slut.

Ministeriets beretning dateret den 9. august 
1948 kommer til den forudsigelige konklu
sion, “at Ravlin har begået et bedrageri over 
for den danske stat ved til opnåelse af konces
sion at påberåbe sig saltstykket som en fra 
undergrunden ved Harte hidrørende bore
kærne”. Underskrevet af ti lærde herrer.

E t telegram fra  R avlin
Mr. Ravlin spurgte, inden vi skiltes, om vi 
kunne bevare kontakten, det ville han gerne, 
så jeg sendte ham en hilsen nu og da fra vores 
færd videre gennem De Forenede Stater. Og 
så skete noget helt uventet. Liz og jeg boede et 
par måneder hos Liz’ morbror Tambi Larsen, 
der var Art Director ved Paramount Film i 
Hollywood, og på den adresse modtog jeg fre
dag den 28. maj et telegram: “Kan De arran
gere at flyve til Miami straks. Venligst ring på 
nr. 486509 Miami. Svar betalt. J. E. Ravlin”.

Hvorfor det var broderen, der telegrafe
rede, fik jeg aldrig spurgt om, men jeg rin
gede og sagde ja, og han telegraferede pen
gene til billet og reserverede selv plads på 
American Airlines DC-6’er om aftenen. Og ef
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ter mellemlandinger i Dallas, Texas, og flyskift 
i New Orleans, hvor jeg oplevede et højst 
usædvanligt syn: en vandret regnbue liggende 
over Mississippi-deltaet, landede jeg i Miami 
om morgenen og blev hentet af John Ravlin. 
Vi kørte til Coral Gables, og jeg husker et 
meget hjerteligt gensyn med F. F. Ravlin. Han 
havde et lækkert værelse med bad parat, og 
jeg gik på hovedet i seng -  uden dyne eller 
tæppe. Her var tropehedt. Efter fem timers 
søvn blev jeg vækket, og vi kørte alle ud til en 
lagune ved havet og fik en forfriskende svøm
metur.

Meningen med at kalde mig til Florida var, 
at brødrene Ravlin bare ønskede at sige tak 
for, som de udtrykte det, en saglig og fair be
handling af en sag, som i årevis havde knuget 
familien -  begge brødre Ravlin, deres hu
struer og de to ægtepars børn. De vidste, at 
man i Danmark betragtede dem som svind
lere. Nu er der lys forude, som F. F. Ravlin 
sagde. Tavlen er vasket ren.

Jeg havde tre festlige dage sammen med de 
to familier, og naturligvis skulle jeg også op
leve en sejlads i den kæmpemæssige motor
yacht ud gennem jungleområdet med fla
mingoflokke, masser af pelikaner og store 
slanger i træernes grene og ud i det åbne hav. 
Og tidligt om morgenen, tirsdag den 1. juni 
fulgte begge brødre mig til lufthavnen, og 
med mellemlandinger i New Orleans, Baton 
Rouge, Alexandria, Schreveport, Dallas, El 
Paso og Tucson nåede jeg til Los Angeles og 
blev hentet af Liz og Tambi. Jeg havde fra luf
ten genset en del af den rute, Liz og jeg havde 
været små to måneder om at gennemkøre i 
vores Ford V8 (til 250 dollars!).

Liz og Børge Therkildsen fotograferet i Warner Brothers 
filmatelier med skuespilleren Ricardo Montalban, maj 
1948.

E n mærkelig opringning
Og så skulle alt om Ravlin og saltklumpen i 
borerøret være skrinlagt og veldokumenteret 
-  troede jeg. Men et par dage før Liz og jeg 
den 20. august gik om bord i Vibeke Mærsk 
for at sejle til Antwerpen på rejsen hjem til 
Kolding, ringede telefonen hos den danske 
familie Jørgensen, vi logerede hos på Brook
lyn. Thor Jørgensen kom op i vores lille første
salslejlighed og sagde: “Der er telefon til dig -  
det er en mand, der råber så forfærdeligt”.

Den råbende mand var ambassaderåd Povl 
Bang-Jensen. Han ringede fra den danske 
ambassade i Washington D.C., hvor man året 
før havde forsikret mig om, at Ravlin vidste 
man ikke det mindste om. Nu var tonen en 
anden. Nu vidste man, i hvert fald Povl Bang- 
Jensen, at jeg havde besøgt Ravlin i Miami, og
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derefter havde bragt et interview med ham i 
Jydske Tidende. Og meget, meget udiploma
tisk råbte denne herre ind i røret, at han 
gerne ville vide, hvad i hede hule helvede jeg 
bildte mig ind at opsøge Ravlin og skrive om 
ham.

Jeg havde meget svært ved at komme til 
orde. Han blev ved og blev ved at råbe det 
samme, at den sag skulle jeg (med flere grove 
eder) ikke blande mig i. Alt om Ravlin og 
Danmark blev styret fra ambassaden, og det 
skulle en tilfældig bladsmører fra Kolding 
ikke rode sig ind i. Hvori min brøde helt 
præcist beroede, fik jeg ikke svar på, og da vi 
ikke kunne tale sammen, lagde jeg røret på. 
“Hvad var han da så tosset over?” spurgte den 
elskelige Thor Jørgensen, der på afstand 
havde kunne følge hele “samtalen”.

Dramatisk afslutning
Hvem var Povl Bang-Jensen? Han var knyt
tet til ambassaden i Washington D.C. helt til
bage til krigens tid, hvor han arbejdede sam
men med gesandten, senere ambassadør Hen
rik Kaufmann (1888-1963), der som bekendt 
brød med den danske regering straks ved Be
sættelsen og indgik aftale med USA om at 
bruge Grønland som base. I 1948 blev Bang- 
Jensen sendt til Danmark med en fortrolig 
advarsel om, at Sovjet havde planer om at 
rykke ind i Danmark, hvilket sporede Dan
mark ind på medlemskabet i NATO.

Selv søgte Bang-Jensen ind i De Forenede 
Nationer, hvor han efter Ungar n-opstanden i 
1957 blev sekretær for en særlig Ungarn- 
komité, der skulle afdække baggrunden for 
opstanden. Hans opgave blev at afhøre 81 un

garske flygtninge, som han lovede fuld anony
mitet, og han kom i et dilemma, da både FNs 
generalsekretær Dag Hammarskjöld og Sovjet 
krævede at få indsigt i oplysningerne om flygt
ningene, og under dette pres brændte Bang- 
Jensen i 1958 listerne med navne og facts af på 
taget af FN-bygningen. Han blev advaret og fik 
at vide, at KGB, det hemmelige politi i Sovjet, 
havde sat en pris på hans hoved, og samtidig 
blev han fyret fra FN. Han var stærkt præget af 
denne sociale deroute, og en tidlig morgen i 
november året efter forlod han psykisk ned
brudt sit hjem i New York med hustru og fem 
børn og blev dagen efter fundet død i Central 
Park. Selvmord eller likvidering? Det bliver 
næppe nogensinde klarlagt. Bang-Jensen lå 
med en pistol i højre hånd. Det var almindelig 
kendt, at han var kejthåndet.

Ungarerne har rejst ham en mindeplade på 
Martyrernes Kirkegård i Budapest.
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