
Med tre virksomheder i det grænsenære område var Brian Rostgaard Andersen blandt de landmænd og erhvervsdrivende, der var 
hårdt ramt af de lukkede grænser. Nu har han fået »nøglen« til selv at lukke sig ind og ud af Danmark, og roser myndighederne for 
en hurtig og effektiv sagsbehandling.
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Bejerskro, Lydersholm. Om talkoden 
er fire gange et, 007 eller noget helt 
tredje, vides ikke, og Brian Rostgaard 
Andersens mund er lukket med syv 
segl.

Landmanden og forretningsman-
den fra Lydersholm er en af de få ud-
valgte, der har fået udleveret »nøg-
len« til - selv i disse coronatider - at 
lukke sig ind og ud af Danmark. Det 
sker via den sædvanligvis åbne og 
ubemandede grænseovergang Bejers-
kro syd for Lydersholm - som nu er 
lukket.

Efter at først Danmark og efterføl-
gende også Tyskland lukkede de min-
dre overgange for at begrænse smit-
tefaren, var Brian Rostgaard Ander-
sen og en række andre landmænd i 
grænseområdet stærkt generet og 
nærmest afskåret fra at viderefø-
re deres landbrug og virksomheder 
uden væsentlige gener.

- Jeg kører nok over grænsen fem 
til ti gange dagligt. Vi har et bio-
gasanlæg lige syd for grænsen, som 
medfører en del intern transport. Al-
ternativet til Bejerskro er, at vi måtte 
køre helt til Sæd. Jeg har ikke regnet 
den ekstra tid ud, men det er i hvert 
fald en halv time, og så ville vi virke-

lig have stået med et stort problem, 
siger han.

Brian Rostgaard Andersen står bag 
virksomheden Bimpel, der på lands-
brugssiden driver cirka 500 hektar 
egen jord i lokalområdet, samt ma-
skinhandlen Bimpel Maskiner med 
salg danske landmænd samt eks-
port til Skandinavien og det nordlige 
Tyskland. Desuden er han medejer af 
et biogasanlæg, der ligger et stenkast 
syd for grænsen.

Hurtig hjælp
Først da han søndag den 15. marts 
stod foran en lukket grænsebom, gik 
det helt op for Brian Rostgaard An-
dersen, hvor meget den frie grænse-
passage betød for driften af hans for-
retninger.

Danmark tiltrådte Schengen-afta-
len om åbne grænser i 2001, og der-
efter oplevede Brian Rostgaard An-
dersen, at de mindre samfund på 
begge sider af grænsen rykkede tæt-
tere sammen, både erhvervsmæssigt, 
men også socialt og privat. Genind-
førslen af den fysiske grænsekontrol 
og lukningen af de mindre overgan-
ge var umiddelbart et voldsomt ind-
greb. Heldigvis oplevede Brian Rost-
gaard Andersen og de andre land-
mænd, der var kommet i klemme, 
hurtig og effektiv hjælp.

- Jeg skrev til borgmester Henrik 
Frandsen, at her var der en udfor-

dring. Kort tid efter blev jeg kontak-
tet af kommunens tekniske direk-
tør (Ditte Lundgaard Jakobsen, red.), 
og så gik det stærkt, fortæller Brian 
Rostgaard Andersen.

Tre dage efter henvendelsen stod 
han med en kørselstilladelse, udstedt 
af både de danske og de tyske myn-
digheder, i hånden. Tilladelsen åbner 
for landbrugsmæssig kørsel samt in-

tern virksom-
hedskørsel til 
og fra biogasan-
lægget i Westre 
syd for grænsen, 
som Brian Rost- 
gaard Andersen 
ejer og driver 
sammen med 

en tysk kompagnon.
Ditte Lundgaard Jakobsen fortæl-

ler, at hun som medlem af den Lo-
kale Beredskabsstab (LBS) fremlagde 
grænselandmændenes problemstil-
ling. Den lokale beredskabsstab be-
står af repræsentanter fra politiet, 
kommunerne, forsvaret og beredska-
bet.

- Politiet var lynhurtig til at gribe 
udfordringen. Vores rolle var at faci-
litere landmændenes ansøgninger og 
identificere deres behov. Det er sket i 
dialog og tæt kontakt med landbofor-
eningerne, fortæller Ditte Lundgaard 
Jakobsen.

Samspillet i beredskabsstaben re-
sulterede i, at der fem steder er etab-
leret løsninger, så landmænd efter 

forudgående godkendelser kan få lov 
til at krydse grænse. Ud over Bejers-
kro ved Lydersholm er det i Tønder 
Kommune den lille overgang Færi-
sten mellem Rudbøl og Siltoft, og i 
Aabenraa Kommune Pebersmark, So-
fiedal og Vilmkær.

Rettidig omhu
Brian Rostgaard Andersen er en af ni 
landmænd med i alt 15 medhjælpere, 
der med assistance fra Tønder Kom-
mune har opnået kørselstilladelse og 
dermed en kode til grænsebommen. 
En kode, som han altså benytter sig 
af flere gange dagligt, og dermed en 
praktisk løsning, som han er både 
glad og taknemlig for.

- Tønder Kommune har virkelig ud-
vist rettidigt omhu, det vil jeg meget 
gerne kvittere for, siger han.

Fri bane: Brian har koden til grænsen 
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Tirsdag sendte Danmark og Tyskland 
deres fælles ansøgning om at få opta-
get det fredelige samliv i grænselan-
det på Unescos liste over kulturarv. 
Optagelsen vil ikke mindst sætte det 
danske mindretal på verdenskortet. 

Den fredelige mindretalsmodel i 
grænselandet har udsigt til at kom-
me på Unescos liste over immate-
riel kulturarv - i kategorien god sik-
ringspraksis. Tirsdag sendte det dan-
ske kulturministerium og det tyske 
udenrigsministerium deres fælles 
ansøgning om at få samlivet i græn-
selandet optaget på listen.

Joy Mogensen (S), Danmarks kul-
turminister, satte sammen med Mi-
chelle Müntefering (SPD), tysk vice-
minister for international kulturpo-
litik, de officielle underskrifter på 
ansøgningen, der nu skal vurderes af 
den mellemstatslige komité for be-
skyttelse af immateriellekulturarv. 

Det forventes, at komitéen træffer 
en endelige afgørelse i slutningen af 
2021. 

Skulle samlivet i grænselandet bli-
ve optaget, vil det give mindretalsmo-
dellen i grænselandet international 
opmærksomhed. Og netop det er me-
ningen med listen over god sikrings-
praksis. 

- Efter triste perioder med krig og 
konflikter i grænselandet lykkedes 
det os at overvinde en kløft, der for 
ikke mange år siden virkede umulig 
at overvinde. Vi er nået derhen, hvor 
vi kan vise andre grænseregioner, at 
det kan lade sig gøre at gå fra fjend-
skab til venskab - uden at give afkald 

på kulturel og sproglig autonomi, 
fastslår Gitte Hougaard-Werner, SSFs 
formand.  

Det danske mindretals kulturelle 
hovedorganisation har sammen med 
Bund Deutscher Nordschleswiger ta-
get initiativet til at få samlivet i græn-
selandet optaget på listen. 

- Det viser, hvor langt vi er kommet 
i grænselandet. Vi formår at arbej-
de sammen på tværs af grænser. Det 
genspejler selve ansøgningsproces-
sen, for det her har kun kunnet lade 
sig gøre, fordi mindretal og flertal på 
begge sider af grænsen har arbejdet 

tæt sammen, uddyber Jens A. Christi-
ansen, SSFs generalsekretær.

Netop det gode samarbejde roser 
også Joy Mogensen.

- Jeg er glad for, at Danmark og 
Tyskland er blevet enige om, at vi 
sammen står bag ansøgningen til 
Unesco, siger hun og tilføjer, at det 
»kun har været muligt takket være 
en stor indsats fra mindretallene i 
grænseregionen, som har lagt mange 
kræfter i samarbejdet«.

Michelle Müntefering tilføjer, at en 
fælles ansøgning om optagelsen af 
den dansk-tyske mindretalsmodel er 

et vigtigt signal om dialog og kultu-
relt samarbejde i Europa.

Oprindeligt skulle ansøgningen un-
derskrives i Flensborg ved åbningen 
af 2020-udstillingen »Perspektivwech-
sel« den 14. marts - afstemningsdagen 
i zone 2. Arrangementet blev dog af-
lyst på grund af faren for at sprede 

coronavirussen. Men det har ikke 
stoppet processen. Joy Mogensen og 
Michelle Müntefering har hver for sig 
sat deres navn under den fælles an-
søgning, der ikke mindst er de to lan-
des anerkendelse af mindretalsarbej-
det i grænselandet. ram

En stor dag for grænselandets mindretal

Joy Mogensen, Danmarks kirke- og kulturminister. Foto: Kristian Brasen, Kul-
turministeriet.

Michelle Müntefering er viceminister for international kulturpolitik i det tyske 
udenrigsministerium. Foto: Büro Müntefering.

»Lukket for passage« står der på dansk, tysk og engelsk  på myndigheder-
nes seddel, der er hængt på grænsebommen. Men Brian Rostgaard Andersen 
har koden til låsen, så han komme over, når det passer i bedriften. Foto: Hans 
Chr. Gabelgaard, JydskeVestkysten

RESÜMEE
Der Landwirt und Geschäfts-
mann Brian Rostgaard Andersen 
aus Lydersholm ist einer der we-
nigen Auserwählten, denen ein 
»Schlüssel« übergeben wurde, 
um sich - auch in diesen Coro-
na-Zeiten - grenzübergreifend 
bewegen zu können, und zwar 
durch den unbemannten und 
nun geschlossenen Grenzüber-
gang Bejerskro südlich von Ly-
dersholm. Nach Einführung der 
Grenzkontrolle kontaktierte er 
sofort Tonderns Bürgermeister 
Henrik Frandsen, und dieser 
fand innerhalb kurzer Zeit eine 
Lösung, damit Brian Rostgaard 
Andersen seinen landwirtschaft-
lichen Betrieb weiterführen 
kann.




