Vilmkærgård
- adgang via Tyskland

Lidt nord for den tyske by Ellund lykkedes det nogle dansksindede gårdejere at overbevise grænseafstikningskommissionen om, at grænsen blev trukket syd om gårdene, så gårdene kom til Danmark til trods for at gårdene ligger ud til den rent tyske ”Wilmkjerweg”. Hverken Danmark eller Tyskland
var glade for den løsning, men lokal enighed overbeviste den internationale
grænsekommission.
Resultatet blev, at der blev anlagt en ny dansk vej (Kristiansmindevej) ned
til den tyske vej (Wilmkjerweg), og beboerne og beboernes gæster fik traktatmæssig ret til at passere ind i Tyskland og hen til de to gårde. Den ene af
de to danske gårde anlagde ret tidligt en stikvej på dansk grund ind til ejendommen. Denne ejendom har derfor indgang både fra Danmark og fra
Tyskland. Den anden ejendom (Vilmkærgård) har kun indgang fra Tyskland.
Grænsens forløb rundt om Vilmkærgård betyder, at ved grænsesten 80B
ligger Danmark mod Syd og Tyskland mod Nord. Det meget specielle
grænseforløb kan ses på de fleste kort som en lille ”tap” Danmark som
strækker sig ind i Tyskland..

Den dansk/tyske grænsetraktat af 8. juni 1922:

Artikel 7 a.: ”Den Gaard ved Ellund Mark, som
ligger umiddelbart Nord for Grænsen imellem
Grænsestenene 82 og 83 har Ret til Færdsel paa
den udfor Ejendommen paa tysk grund liggende
Vej hen den på dansk Grund ved Grænsesten 83
nyanlagte Vej.”
Gennem tiderne har bevogtningen af stedet voldt både danskere og tyskere besvær. Vilmkærgårds beboere og gæster har traktatmæssig krav på at kunne færdes frit over den tyske vejstrækning uden at myndighederne kan stille krav om
pas eller andet ID.
Det har flere gange givet anledning til forviklinger og gårdejeren kan berette om
anholdelser og ophold på tyske politistationer indtil tyskerne fik afklaret misforståelsen og fik slået op i traktaten og gang på gang måtte afslutte sagen med en
dyb undskyldning og stadig mere røde ører.
Det var indtil Schengen-aftalen kun tilladt at passere Vilmkærgrænsen med særlig
tilladelse,(bortset fra dem med ærinde til Vilmkærgård), men da det er den eneste
grænseovergang, der aldrig har haft en grænsebom, kunne man
rent faktisk blot passere grænsen, med mindre grænsepolitiet i Danmark eller i Tyskland var i nærheden og opdagede det.
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