Krusåens udløb i Flensborg Fjord den 5. maj 2016. Dansk Politi kontrollerer pas på broen.
Grænsen går midt i åen og altså midt på broen. Der er to grænsesten som har nummer 1. En
på tysk side, som ses i billedets højre side – og en tilsvarende på dansk side.

Kruså, Kobbermølle
og Skomagerhus

På den danske side er
grænsestenen med påskrift D for Danmark i
rødt og DRP for Tyskland i sort (DRP =
Deutches Reich Preussen)

Det officielle grænsekort fra Grænseafstikningskommissionen. Nord er til venstre og øst er øverst. Til højre (mod syd ) ses Krusåens og dermed grænsens udløb
i Flensborg Fjord. Kollund Skov, som ejes af Flensborg by, ligger i Danmark øst (oven for) Grænsen..
Selve grænsen svinger mod øst så hele Kobbermøllen gik
til Tyskland.
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Kobbermøllen er en spændende lille by
med selve møllen som centrum. I byen
findes et lille museum som fortæller historien om møllens virke og også lidt af
grænsehistorien (foto: Jørgen Ibenfeldt)
Kortet viser området ved Kruså som gik til
Danmark som kompensation for at Tyskland
fik Kobbermøllen.
Grænsen skulle have fulgt åen, som ligger
øverst (mod Nord) på billedet. Den nuværende grænseovergang i Kruså blev taget i brug i
1956 og passerer grænsen mellem grænsestenen 18 og 18a, men vejen ses ikke på kortet,
der er fra grænseafstikningskommissionen i
1920.

NORD

Grænsen ved Kruså og Kobbermøllen. Den røde streg viser hvor grænsen skulle
have gået hvis den var blevet trukket præcis efter afstemningszonens forløb, mens
den sorte streg viser den faktiske grænse. Det ses at Danmark fik en hel del areal
ved at acceptere at Tyskland fik hele Kobbermøllen og Mølledammen.

Krusåen udgør grænsen mellem afstemningszonerne 1 og 2 og skulle derfor som
udgangspunkt udgøre grænsen mellem
zone 1 og 2, men Flensborg by ejede (og
ejer fortsat) Kollund skov, der ligger nord
og øst Krusåen og dermed skulle til Danmark, og Krusåen løber lige igennem
Landegrænsen starter ved grænsesten nr. 1, hvor Krusåen lø- Kobbermøllen, der er en vandmølle, og
ber ud i Flensborg Fjord under broen ved Skomagerhus. Det derfor bruger vandet fra åen. Der var
enighed om at Kobbermøllen ikke kunne
er et idyllisk sted, hvor der en sommerdag er travl trafik af
deles, men enten måtte gå til Danmark elgående og cyklende over broen, der markerer den østligste
ler til Tyskland. Begge lande argumentedel af landegrænsen, men der var alt andet end idyl, da græn- rede hårdt for deres sag, og Danmark henseafstikningskommissionen i 1920 skulle beslutte den præci- viste til at møllen er dansk og grundlagt af
se grænse. Både Danmark og Tyskland gjorde krav på area- Christian IV og derfor er et dansk klenolerne.
die, som nødvendigvis måtte tilfalde Danmark.

Fra Kobbermøllen fører en lille vej ind i Danmark lige øst for Kruså.
Stedet var i mange år lukket for overgang, men er nu åben for fodgængere og cyklister. Billedet er taget fra Danmark ind i Tyskland
(foto:IBRG Jesper Nielsen 2012)

Tyskland fik hjælp af den lokale handel og produktion, der argumenterede for at møllen og dens produktion stort set udelukkende gik til Tyskland og at det derfor ville være en helt umulig situation, at møllen ikke kom til Tyskland. Efter en del forhandlinger blev resultatet, at grænsen blev trukket i midten af Krusåen op til lidt før Kobbermøllen. Derefter trækker grænsen
mod øst, så Tyskland både får hele møllen og også Mølledammen, hvor de opstemmes vand til møllebrug. Derefter drejer
grænsen mod sydvest og krydser Krusåen, så Danmark får et større stykke land sydvest for åen som kompensation for tabet til
Mølledammen. Området er kendt af de fleste fordi Kruså by og Kruså grænsestation blev anlagt på dette område.

Grænsen blev trukket stik sydøst til grænsesten 19 ved den oprindelige landevej fra Flensborg til Aabenraa, hvor grænsen drejer skarpt mod nord og følger vejen . Her anlagdes toldstation på både dansk og tysk side. Det var en meget karakteristisk grænsestation med hvide huse i et bakket landskab. I 1950’erne blev toldstationen alt for lille til den voksende trafik og et
nyt stort kontrolanlæg med meget karakteristiske røde bygninger, et sæt bygninger i Tyskland og et tilsvarende i Danmark blev bygget lidt øst for den oprindelige vej. Dette anlæg fungerede som den ”store” grænseovergang til Tyskland
lige indtil motorvejsovergangen åbnede i 1978. Anlægget er siden blevet revet ned, hvorfor den nuværende politikontrol må foregå under åben himmel.
Foto: Jørgen Ibenfeldt
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Her slutter den gamle chaussé (brostensbelagt færdselsåre) imellem Danmark og Tyskland ved den tidligere dansk/tyske grænseovergang i Kruså. Billedet til venstre samme sted taler for sig selv……..

Grænseovergangen i Kruså set fra Tyskland. Den gamle vej med
den oprindelige grænseovergang ses til venstre.
Den nye grænseovergang ses i højre side af billedet med den tyske
kontrolpost nederst, grænsen i midten og den danske kontrolpost
længere mod nord. (foto fra 1978 fra lokalarkiv Kiel)
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