FÆLLES KONTROLFACILITETER
Da motorvejen over grænsen åbnede i juni 1978 var der fortsat både
pas- og toldkontrol, men den stadig øgede trafik af både godstransport og personbiler stillede større krav til en effektiv og hurtig grænsekontrol.
Ved de øvrige grænseovergange var der oprindelig ved passage fra
Danmark mod Tyskland først en dansk kontrol på den danske side,
så kørte man gennem det såkaldte ”Ingenmandsland” og passerede
selve grænsen og så fulgte en tysk kontrol på den tyske side, men
ved motorvejsovergangen aftaltes det, at Danmark og Tyskland byggede fælles kontrolfaciliteter direkte på grænsen. Den danske og
den tyske kontrol kunne så sidde ved siden af hinanden og ofte var
kun indrejsepladsen bemandet. Toldkontrol foregik samme sted, så
det hele var samlet.

Motorvejsgrænsen Frøslev - Ellund

Motorvejsgrænsen på E45/A7 er den nyest
anlagte og mest benyttede grænseovergang

GRÆNSEN SKÆRER SIG SKRÅT OVER MOTORVEJEN
Grænsen forløber ikke vinkelret på motorvejen, men skærer motorvejen på skrå. Planlæggerne havde helst set, at grænseforløbet blev justeret på stedet, så grænsen kom til at gå vinkelret
på motorvejen netop midt i kontrolanlægget. Det kunne der ikke umiddelbart opnås enighed om, så den beslutning
blev udskudt til senere, og er aldrig gennemført, så grænsepersonalet måtte leve med den ulempe, at grænsen ikke
går præcis der, hvor kontrollen er. Når man kører mod syd, så ER man i Tyskland, når man når frem til kontrollen,
mens man ER i Danmark før man når kontrollen i nordgående retning.

Grænsebommen på Ellund Kirkevej. Ingen vej, men en
grænsebom, som meget symbolsk er nede (foto: IBRG/Peter Hering)

Motorvejsgrænsen under konstruktion, set fra nord
mod syd. Den røde streg viser den oprindelige lokalvej, Ellund Kirkevej, som blev nedlagt i forbindelse
md motorvejsbyggeriet. Selve grænsen går tværs gennem kontrolområdet i en skæv vinkel (Kort fra Det kongelige
Bibliotek)

MOTORVEJSGRÆNSEN 2016
Motorvejsgrænsen som den ser ud i 2016 på
geodatastyrelsens officielle luftfoto. Grænsen
ligner en helt almindelig rasteplads. Den gamle Ellund Kirkevej med den stadig eksisterende grænsebom er markeret med gult. Selve
grænsen går på omtrent hvor asfalten i motorvejen skifter farve (=> rød cirkel).

ELLUND KIRKEVEJ SKÅRET OVER
Med motorvejsgrænsen blev Ellund Kirkevej skåret over og
dermed forsvandt vejen, men den gamle grænsebom blev stående. Grænseovergangen var oprindelig kun for de lokale og
især fordi 1920-grænsen går på tværs af de oprindelige sogne,
så det traktatbestemtes, at beboerne i de delte sogne måtte passere grænsen for fortsat at søge kirkegang i deres sognekirke,
også selvom denne nu lå i ”udlandet”. Traktatbestemmelsen er
reelt fortsat gældende, men da der nu er bygget nye kirker og
ændret sognegrænser, har det ingen praktisk betydning.

Motorvejen krydser grænsen i en skæv vinkel. Grænsen ligger derfor ikke præcis ved
kontrolstedet. Kortet viser vejene som de er i
dag
HER GÅR GRÆNSEN HELT PRÆCIST
Grænsepersonalet havde brug for at kende det helt præcise forløb af grænsen. Et færdselsuheld eller en lovovertrædelse skal behandles i det land man fysisk er i,
og det har i tidens løb overrasket mange, at man rent
faktisk ER i Tyskland før man kommer frem til kontrolstedet. For at kende det præcise grænseforløb er der
nedfældet en række ”dupper” i asfalten skråt tværs over
motorvejen, ligesom man kan se grænseforløbet som en
lige linje mellem grænsestenene 72 på den østre side syd
for kontrolanlægget og 73 på den vestre side nord for
kontrolanlægget. For at gøre det lettere at se grænsens
forløb er den tidligere grænsesten 72 nu suppleret med
72a, 72b og 72c .

Grænsesten nr. 72 C

KONTROLBYGNINGERNE
Kontrolbygningerne ved motorvejsovergangen fik ikke lang
levetid. Ved Danmarks tiltræden til det indre marked i EU i
1990’erne forsvandt godsfortoldningen på grænsen og ved
Danmark og Tysklands indtræden i det pasfri Schengensamarbejde, var der ikke længere brug for bygningerne, så de blev
revet ned for ca. 10 år siden. I 2016 er der atter grænsekontrol
i området, men nu sker det ”i fri luft” og i midlertidige barakker. Måske det havde været lettere at have ladet bygningerne
blive stående.

Dansk politibil på grænsekontrol ved motorvejsgrænsen. Parkeret i
Tyskland
Foto: Jørgen Ibenfeldt

Motorvejsgrænsen er på vejbanen
markeret med disse ”dupper”
mærket Grenz Punkt
Foto: Jørgen Ibenfeldt
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