
 

   

Mysteriet om Misthusum 

Sydvest for stationsbyen Skærbæk ligger 

Ballummarsken. Marsken bliver her i nyere 

tid brugt til dyrkning af korn og majs. Nogle 

af markerne derude bliver dog stadig brugt 

til afgræsning. Kreaturer, heste og får går 

derude og græsser i sommerhalvåret. Om 

vinteren er dyrene inde ved gårdene. 

Ballummarsken er for våd og fugtig, og 

dyrene har her i vinterhalvåret ingen 

mulighed for at komme i ly for regn og 

blæst. 

 

Mange turister kører igennem dette 

marskområde, da der gennem marsken går 

en forbindelsesvej fra Tønder i syd og op til 

Rømødæmningen. Derfra går vejen mod øst 

og senere videre mod Ribe. Vejen varierer 

meget i højden, og når man kører på den 

ved Hjerpsted og ind til Ballum, kan man 

næsten hele vejen se ud over Vadehavet. 

Her er landet så højt, at diger ikke er 

nødvendige. Efter Ballum går det svagt 

nedad, og man kører nede i marsken. Først 

ved Hjemsted, nær Skærbæk, og på vej til 

Ribe, begynder det at gå opad igen. 

 

Mange gør også et stop for at nyde det 

flade landskab herude. Også en del 

fugleinteresserede færdes i området. Her er 

altid noget at se på. Ca. 10 mio. Fugle 

krydser nemlig Vadehavet hvert år og 

mange kommer hen over Ballummarsken. 

 

I marsken ses også en del forhøjninger. 

Disse forhøjninger har arkæologer været 

interesseret i, og både i 1932-33 og i 2001 

har man lavet udgravninger i disse 8-9 

forhøjninger. Der ligger også et 

sommerdige ude i marsken nord for det 

sted, hvor Brede Å løber gennem Ballum 

Sluse og videre ud i Vadehavet. 

 

Arkæologerne ved godt, at landskabet har 

forandret sig rigtig meget. Netop derfor 

forsøger de at finde ud af, hvornår 

forhøjningerne og diget er blevet bygget. 

De ved også, at man andre steder har 

kastet jord sammen til en forhøjning og 

senere bygget gårde og huse på disse for at 

beskytte sig mod tidevandet. Derfor prøver  

de at finde ud af, hvorfor disse forhøjninger 

i Ballummarsken er blevet bygget. 

 

Arkæologerne forsøger at grave i det lille 

sommerdige, der strækker sig fra nord til 

syd for at finde ud af, om der er nogle 

oplysninger her, de kan bruge. 

 

Arkæologerne lavede i 1932-33 en kulstof-

14-undersøgelse i én af forhøjningerne. Her 

fandt de lidt usikkert frem til, at 

forhøjningerne blev lavet i 1200-tallet. 

 

Kan I hjælpe arkæologerne med at finde ud 

af hvad der har været ved Misthusum, og 

hvad der er sket? 


