KUN SPREDT BEBYGGELSE I GRÆNSEOMRÅDET
Der var i 1920 kun spredt bebyggelse i grænseområdet, især landsbyerne Bov,
Frøslev, Nyhus, Hanved og Ellund og dermed langt til kirker og kirkegårde. For
at få en rimelig grænsedragning måtte den nordlige del af sognet Hanved
(Handewitt på tysk) gå til Danmark og den sydlige del af Bov sogn blev tysk.
Denne deling medførte at Danmark og Tyskland måtte indgå en længere overenskomst om, hvem og hvordan sognets indbyggere fortsat havde adgang til deres
kirke, kirkegårde og kirketjeneste på eget sprog nu hvor kirken blev afskåret med

Grænsen ved Bov,
Padborg og Kruså

Grænseovergangen Rønsdam/Niehuus er et besøg værd. Den gamle grænsebom, der
symbolsk altid er oppe, vedligeholdes af det lokale ”Bomlau”. Gendarmstien,som på
dansk side var den rute, grænsegendarmerne patruljerede. Den er på dette stykke både velbevaret og smuk med en flot udsigt ud over Kruså tunneldal. Denne vej, som også kaldes ”den krumme vej” var hovedfærdselsåren (Hærvejen) op i Jylland, så mange berømtheder har passeret her – men det var før der var en grænse her. (Jørgen Ibenfeldt)

På Grænsekommissionens kort fra 1920 ses her bebyggelsen Paddeborg, der ligger omtrent
hvor Padborg station ligger i dag. Området er fuldstændig ændret. Ved grænsestenene 53 – 55
er der i dag grænseovergang på den store vej som fører ned til Grænsebutikkerne. Overgangen
ved grænsesten 48 er i dag kun åben for cykler og gående. Padborg by var endnu ikke bygget.
(Grænseafst. Kort)
Foto: Jørgen Ibenfeldt

(Boligministeriets kort)

GRÆNSENS FORLØB VED BOV OG PADBORG
Hele Niehuus (Nyhus) inkl. søen kom til Tyskland. Til gengæld fik Danmark Landområder syd for Padborg ,
helt ned til gården Simondys, der har grænsens sydligste punkt.
Den lille flække Paddeborg blev udbygget til en stor grænsestation og skiftede navn til Padborg. I de første år
efter genforeningen var der stor boligmangel i området på grund af de mange nye danske jernbane- post og
toldmedarbejdere, så Padborg voksede eksplosivt. Senere blev Padborg centrum for en stor del af Danmarks
internationale godstransport, så byen og dens industriområder har efterhånden opslugt adskillige af de omkringliggende småbyer og både Frøslev og Bov ligger i dag indenfor Padborgs bygrænse. For at få plads til at
rangere med jernbanevogne uden at skulle passere grænsen, er grænsen trukket et par hundrede meter mod syd
på jernbanelinien. Man skal være meget kendt for at udpege den præcise grænse på jernbanelinjen, fordi der
står danske signaler syd for grænsen og tyske nord for grænsen.
Padborg
stationsomrråde

Den mange hundrede år gamle hærvej havde allerede i 1920 mistet sin betydning,
så vejen, der passerer grænsen mellem Niehuus (Nyhus) og Rønsdam/Bov blev
lukket ved grænsen, på nær for lokal passage for kirkegængere. På grund af lukningen ligger vejen endnu som den gjorde i 1920, men blev åbnet da grænsekontrollen
bortfaldt. På den tyske strækning op mod grænsen er den gamle belægning med toppede brosten nu blotlagt og et ”Bomlau” passer og maler den gamle grænsebom. På
grund af uønsket stigning i biltrafikken på den gamle vej, blev der spærret for overgang med biler for nogle år siden,
mens fodgængere og cyklister kan
fortsat frit passere.
Billedet til højre: Året er 2000.
Bommen er endnu nede ved de små
overgange, men det ses på græsset,
at adskillige har taget forskud på de
grænseløse tider og vandrer over.
(IBRG Peter Hering 2000)

GÅRDEJEREN PÅ SIMONDYS
Man kan i Grænsekommissionens papirer se, at Tyskland gik hårdt efter at få byerne Kobbermølle og Niehuus med til
Tyskland, men kunne så bedre acceptere at lade ret store landområder udveksle til Danmark. Dette lod sig også gøre fordi
landbefolkningen gennemgående var mere dansksindede end bybefolkningen, og fordi enkelte landmænd i grænseområdet gjorde voldsomme anstrengelser for at komme med til Danmark. Lidt sydvest for Padborg lykkedes det gårdejeren på
Simondys at få grænsen til at tage et sving mod syd, og blev dermed indehaver af landegrænsens absolut sydligste punkt.

Foto: Jørgen Ibenfeldt

Landmanden på gården
Simondys fik foranlediget, at grænsen blev
trukket netop syd om
hans gård, og det lykkedes ham endda
at få et gammelt træ
mod øst med til Danmark. Træet er væk nu,
men på alle detaljerede
kort kan man se, at der
er et lille fremspring
længst mod øst på Simondys. (Kortet er fra
Google)
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Stenen markerer grænsens sydligste punkt, men det
bekymrer næppe køerne på Simondys. (foto: IBRG Steen Schelde 2011)

Ved Kruså Grænse

Politiet ikke på arbejde og bygningerne står tomme (Foto (IBRG 2016 og 2002)

Politiet på grænsekontrol ved Kruså uden bygninger i maj 2016 - Foto: Jørgen Ibenfeldt
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