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Rudbøl Sø

Anton Nielsens hus

GRÆNSEDRAGNINGEN VED RUDBØL SØ VOLDTE PROBLEMER
FOR GRÆNSEAFSTIKNINGSKOMMISSIONEN
Det lå ret klart, at fra øst fulgte grænsen Vidåen og ved Aventoft gik grænsen lidt mod syd, så
byen Aventoft kom til Tyskland, mens det sumpede område ned til Vidåen og selve åen blev
dansk. Videre mod vest blev det svært, fordi Danmark argumenterede kraftigt for at grænsen
skulle gå pænt syd om Rudbøl sø, så hele bebyggelsen rundt om søen blev dansk. Derefter
skulle grænsen følge diget videre mod vest.
En af de karakteristiske grænsesten (her
Fra tysk side argumenterede man voldsomt for en
nr. 243), som er nedfældet i landevejen grænsedragning nord om Rudbøl sø, så hele søen og
og som deler landevejen på langs i en
byen Rudbøl på søens nordlige
tysk og en dansk del…...
bred kom til Tyskland. Tyskerne
henviste til det ret store tyske
flertal i området og til at det ikke
ville være rimeligt, at Danmark
fik fuld kontrol over Vidåens sluser og dermed over afvandingen
af et meget stort område i Tyskland.
De lokale beboere var meget utilfredse med at skulle have en besværlig grænse gennem deres
samfund, så flertallet mente at
enten måtte grænsen lægges
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langt mod nord eller langt mod
syd. Man frygtede især at blive
udelukket fra fiskeriet og den meget vigtige sivskæring i Rudbøl sø.
Grænseafstikningskommissionen mente at grænsen måtte trækkes gennem området, idet en
grænse meget mod nord eller meget mod syd ville være en for stor afvigelse for den overordnede beslutning om at trække grænsen mellem afstemningszonerne 1 og 2.
Den dansksindede Anton Nielsen argumenterede voldsomt for en sydlig grænse. Selv boede Anton Nielsen ret sydligt og på vestsiden af Rudbølvej, mens den tyske kroejer på østsiden af Rudbølvej lige så indædt argumenterede for en nordlig grænsedragning, fordi
kroejerens gæster næsten alle kom sydfra og han derfor ikke ville kunne leve med at
grænsen kom til at gå lige syd for hans kro. Grænseafstikningskommissionen holdt adskillige møder og hørte på mange argumenter - og var i tvivl!
Umiddelbart før beslutningen skulle træffes, skete der noget besynderligt. Anton Nielsen
og den tyske kroejer indleverede et nyt forslag, som der var enighed om og havde generel lokal opbakning: Grænsen skulle fra øst trækkes midt gennem Rudbøl sø, frem til Rudbølvej, derefter følge vejen i midten, så den østlige side af vejen blev tysk og den vestlige
blev dansk. Herefter rundt om Anton Nielsens hus, der således bliver dansk, og videre ud
mod diget i vest.
Både Danmark og Tyskland protesterede. En sådan grænse vil blive dyr og besværlig at bevogte og ville føre til mange forviklingen. Både Danmark og Tyskland afgav hellere land end
at risikere det besværlige forslag.
For grænseafstikningskommissionen betød den lokale enighed mere end de to landes protester
og grænsen blev trukket, som beboerne havde ønsket. Grænsen blev trukket ned gennem Rudbølvej med grænsesten i granit nedfældet i vejen.
Grænseafstikningskommissionens papirer kan læses i Rigsarkivet, men vi kan ikke læse noget
om, hvorfor Anton Nielsen og kroejeren pludselig skiftede mening og hvad der fik dem til at
indlevere et fælles forslag, men vi kan tænke og vi kan gætte – og vi kan bruge historien til at
fortælle om, at man ofte når længere ved at samarbejde end ved at modarbejde.

Den historiske Grænsekro

Den historiske
Grænsekro i
Rosenkranz

Grænsesten nr. 247 muret ind i soklen på noget,
der kan have været en
mur imellem den tyske
embedsbolig og Anton
Nielsens hus syd for Anton Nielsens hus.
Her fotograferet i Anton
Nielsens have fra Rudbølvej i DK.

Anton Nielsens hus
Det tidligere tyske toldsted
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GRÆNSEN VAR BESVÆRLIG BÅDE FOR DANMARK OG TYSKLAND,

men ved den efterfølgende grænsetraktat besluttede de to lande i enighed at
tillade lokale beboere i området at fiske i hele søen og at skære siv i hele søen i en længere årrække og de besluttede, at vedligeholdelsen af vejen deltes
nord/syd, så Danmark vedligeholder begge vejsider på den nordlige del af
vejen og tyskerne tilsvarende på den sydlige del af vejen. Grænsebevogtningen klaredes ved at tyskerne opførte en kontrolbygning syd for det fælles
stykke og Danmark opførte en kontrolbygning nord for. Upraktisk for begge
lande, men det fungerede.
Grænsedragningen i Rudbøl gav Danmark kontrol over Vidåens løb fra Rudbøl og frem mod Nordsøen i Højer, men der blev nedsat en grænsevandløbskommission med deltagelse fra Danmark og Tyskland og her er udfordringer
med afvandingen blevet løst, og så vidt vi kan læse i kommissionens papirer,
så er det sket til begge landes tilfredshed.
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