Grænsen ved Sofiedal

HVEM HUSKER IKKE DE HVIDE
POSTKASSER?
Gennem mange år var
disse hvide postkasser
et kendetegn ved
grænsen. Passerede
man grænsen med
toldpligtige varer,
så tog man en seddel i
den øverste kasse og
udfyldte den og lagde
den i den nederste kasse. Efterfølgende fik
man så en opkrævning
på tolden.
IBRG, Sofiedal/Fehle 2008)

Store danske skilte er opstillet
flere meter inde i Tyskland
ved grænseovergangen i Sofiedal, der nu er åben for al
trafik.
På grund af farlige trafiksituationer er vejen og dermed
grænseovergangen flyttet lidt
mod øst. Foto: Jørgen Ibenfeldt

Grænsens forløb ved Sofiedal – et
kompromis mellem danske
og tyske ønsker
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GRÆNSE IGENNEM MOSEN
Grænsen blev uden større sværdslag trukket tværs gennem mosen, som danskerne kalder Frøslev mose - og tyskerne Jardelund
mose. Det er et vildt område hvor der både er set ulve og vildsvin, men et område uden værdi for landbruget. Derefter kom
grænsen ud i det åbne land, og her argumenterede både tysk og dansk side for en grænsedragning, så Tyskland, henholdsvis
Danmark fik hele den spredte bebyggelse Sofiedal (på tysk Fehle) med. Det var typisk dansk politik at gå meget hårdt efter
landbrugsjord. Grænseafstikningskommissionen trak imidlertid grænsen tværs gennem Fehle / Sofiedal med det resultat, at De
tyske huse og gårde i Fehle kom til at ligge helt tæt på grænsen og at landevejen blev lukket ved grænsen, så grænsen kun måtte passeres med særlig tilladelse. Besværligt. Nu er grænsen åben og det er en udmærket smutvej for mange bilister.

280 GRÆNSESTEN
Der er 280 græsesten Hvor der er særlige behov sættes en eller flere ekstrasten med påskriften a, b, c o.s.v. På stenene står datoen 15. juni 1920 som er grænsens officielle fødselsdag. På den tyske side står med sorte bogstaver DR P (Deutche Reich
Preussen). På nyere sten udelades ”P” fordi Preussen ikke eksisterer mere, men DR bruges fortsat, selvom Tyskland ikke hedder det i dag. På den danske side står blot et rødt D for Danmark. I vores dage er de betegnelser ikke særlig heldige og mange
forstår dem ikke. Grænsestenene står direkte på grænsen. Hvis det ikke er praktisk at opstille en sten, f.eks. i et vandløb, sættes
to sten. En tysk og en dansk, men man skal have et grænsekort for at fastslå den præcise placering af grænsen i disse tilfælde.
Oven på grænsestenene er der en vejvisning til den næste grænsesten, men man kan ikke være helt sikker på at grænsen
løber som en lige linje mellem de to sten. Kun ved at have grænsekortet kan man i disse tilfælde fastlægge grænsens præcise placering. Første og sidste grænsesten har en spids top som markerer grænsens afslutning.

Den første og den sidste sten har en spids top. Alle
andre er flade og en rille øverst i stenen peger mod de
nærmeste sten. (Grænseafstikningskommissionens instruktion)
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I våde områder benyttes ikke sten, men pæle og i Rudbøl Sø
benyttes bøjer til at markere grænsen.
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