Den nye grænsesten nr 280 på det fremskudte dige er ikke
ganske ny. Det er den oprindelige sten 278 fra Siltoft, som har
fået slebet 278 væk og er blevet forsynet med nummeret 280,
hvilket man fortsat ret tydeligt kan se. Kun den første og den
sidste grænsesten på 1920-grænsen ender i en spids i toppen.
Alle andre er flade med en gravering som peger på de nærmeste to sten.

Grænsen ved
Siltoft

Landegrænsens vestligste forløb fra Rudbøl til Vadehavet gav
ikke anledning til større debat. Grænsen følger omtrent det
øst/vestgående dige og følger naturligt landskabet. Et par af de
tyske huse ligger med baghaven lige ud til Danmark og i enkelte tilfælde havde nogle af gårdejerne opført udhuse m.v.
som ligger i Danmark. Nogle af husene siges at have har været brugt til smugling af både varer og mennesker, især under
2. verdenskrig, hvilket er ret oplagt, da der er øde – man kan
se langt og grænsen ligger umiddelbart uden for baghaven.

Havet truede i stigende grad med at gennembryde digerne. Danmark og Tyskland besluttede derfor sidst
i 1970’erne at bygge et fremskudt dige nogle kilometer ude i Vadehavet. Digebyggeriet betød at landegrænsen måtte forlænges med et par kilometer ud til det nye dige. Danmark og Tyskland anlagde en fælles vej på grænsen fra Siltoft og ud til en parkeringsplads ved det nye dige. Der blev rejst to nye grænsesten. Nr 279 midtvejs på den nye vej, hvor grænsen krydser vejen uden markering, så kun de som virkelig kender grænseforløbet kan udlede om man befinder sig i Danmark eller Tyskland når man kører på
vejen. Den sidste grænsesten hedder nu 280 og står på toppen af det fremskudte dige og markerer landegrænsens afslutning i vest.

Vadehavet
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Det fremskudte dige og den sidste
grænsesten , sten
nr. 280 set fra
Tyskland og mod
nord.

To parallelle veje fører til Siltoft fra Aventoft. Dansk grusvej på venstre side af vandløbet (grænsen) - tysk asfalteret vej på højre side.
Billedet se fra vest mod øst.

Den danske gård har kun indgang fra Tyskland. Oprindelig var brevkassen sat op ved det
røde punkt på Siltoftvej. Gårdejeren havde nøglen til grænsebommen
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Diget til venstre fører ind i Tønder Kommune mod Højer: Gården til højre ligger i Danmark, men har kun adgang igennem
Tyskland. Vejen til højre ligger i Tyskland og fører til Aventoft. Den gamle grænsebom markerer grænsens
retning imellem de to lande
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Grænsens vestligste punkt var oprindelig ved bebyggelsen Siltoft, hvor den sidste grænsesten blev sat. En enkelt gård i Siltoft kom derved til at ligge på nordsiden af grænsen, men med
indgang fra Tyskland. Danmark anlagde en vej på toppen af
havdiget fra Højer og og ned til grænsen ved Siltoft. Gårdejeren
måtte her passere grænsen og køre et kort stykke gennem Tyskland for at komme ind til sin gård.
Denne gårdejer har ikke traktatmæssig ret til færdsel på det korte stykke tyske vej hen til grænsen, så der blev opsat grænsebom, og gårdejeren kunne så kun passere, når grænsen var bemandet. Det blev efterhånden upraktisk, så det endte med at
gårdejeren fik en nøgle til grænsebommen, så han kunne køre
ind og ud på alle tider af døgnet. Han blev dog nødt til at sætte
en postkasse op på Siltoftvej lige nord for grænsen, fordi det
danske avisbud og postbud ikke havde nogen nøgle
til grænsebommen. Nu er både brevkasse og grænsebom væk, og post og avis afleveres via Tyskland.
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