
Helgoland i den Tyske Bugt  
Tekst og fotos af Dieter Maaszen 

 

 

 
Helgoland med Lange Anne yderst mod vest 

 

Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der 

frit slag for fuglefolk og fotografer og andet godtfolk. 

At besøge øen - og ikke mindst sejlturen - er spækket med 

mange interessante oplevelser. 

 

Rejse og ophold: 

Man skal i sagens natur med færge. Den sejler fra Büsum. 

Rejsen fra Fyn til Helgoland er nem: 

Bilister kører mod Kolding over Flensborg og Husum til 

Tönning, efter Tönning køres ad vej nr. 5 i Hemme over 

Wesseburen til Büsum. 



 Efter rundkørslen køres lige ud (ikke ind i byen) 

forbi siloerne på venstre side af havnen; her er en 

afmærket parkeringsplads (hvor der skal betales 4 euro 

per dag). Man kan parkere gratis udenfor afmærkningen. 

 

Togrejsende tager over Flensborg, skifter i Schleswig til 

Husum, hvor der skiftes til Heide/Holsten, hvor der 

skiftes til Büsum. 

 

Anden mulighed er at tage: Kolding-Esbjerg med skift i 

Bramming til toget mod Tønder. I Tønder skiftes til de 

tyske jernbaner, hvor der køres til Husum i Heide 

/Holsten og skiftes til Büsum. 

 

 
Lange Anna 

 



Det er mest nærliggende for togrejsende at overnatte i 

Büsum. Vandrehjemmet er godt (kræver vandrekort). Man bor 

ved havnebassinet. 

Tel.: 0049-4834-93371  

http://www.djh-nordmark.de/index.php?id=376 

 

Færgen: Büsum-Helgoland 

 

Der sejler: 

1) ”Funny Girl” er et lidt større skib, her er man ikke 

så udsat for søsyge, og skibet sejler lidt hurtigere. 

 

Billetter købes ved liggepladsen. 

Tel.: 0049-4834-938220 

http://www.helgolandreisen.de/buesum-helgoland/ 

 

2) ”Lady von Büsum” afgår kl. 9.15 på højre side af 

havnebassinet mod byen. 

 

Billetter købes ved liggepladsen.  

Tel.: 0049-4834-3612 

www.rahder.de  

 

Man kan nøjes med at tage en dagsrejse. 

 Sejltiden er godt 2 timer og man har 3-4 timer på 

Helgoland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.djh-nordmark.de/index.php?id=376
http://www.helgolandreisen.de/buesum-helgoland/
http://www.rahder.de/


Helgoland ligger 70 km fra Büsum i den Tyske Bugt. 

 

 
Oberland og Unterland 

 

På øen er der to navne, som man skal kende:  

 Oberland er området, der ligger 70 m over havet. 

 Unterland er det lavtliggende område; omkring 2 m over 

havet. 

  

Man kommer til Oberland enten ved at bruge  trapperne, 

(man kan tage et par stop undervejs) eller tage 

elevatoren, som koster 50 cent. 

 

Naturligvis er de berømte fugleklitter bedst at se oppe 

fra. 



 Man kan gå langs kanten på Oberland, der er dog sat 

hegn op, som det kun er tilladt de græssende får at 

overskride - måske fordi de ikke kan læse! 

Det tager en time at gå Oberland rundt. 

De fleste Helgolændere bor her oppe. Her er kirken, 

brandstation osv. 

Overnatnings mulighederne er alsidige fra privat værelses 

udlejning, pensioner og hoteller. 

Unterland er ikke så stort, men med samme mulighed for 

indkvartering. 

 

Düne er en lille sandø 10 sejlminutter fra Helgoland. 

 

Overnatning og andre oplysninger findes på www.helgoland.de  

 

 
Lomvier 

 

http://www.helgoland.de/


Hjemmesiden fra fuglestationen giver mange oplysninger om 

fuglelivet: www.oaghelgoland.de.  

Fuglestationen er fra begyndelsen af det tyvende 

århundrede. Her findes den kende Trichterreuse 

(tragtruse), som der findes en magen til ved Kaliningrad 

(Rositten) i Rusland. 

 På fuglestationen er ansat en del unge fugle- og 

biologi interesserede unge medhjælper, som aftjener deres 

værnepligt ved at være her et års tid.  

 De fortæller gerne, hvad der lige nu rører sig på øen 

med hensyn til fuglene. 

 

 
Mallemukker 

  

 

 

 

http://www.oaghelgoland.de/


Fuglelokaliteterne kan opdeles i tre: 

 

1)Oberland NØ del  

2)Mittelland 

3)Unterland med Düne. 

 

På Oberland er det mest interessant med de mange 

havfugle. 

 

Sule 

 

Sule (Bastölpel) 

 Her yngler 300 par. 

 I begyndelsen af April er de i gang med at bygge rede 

på klipperne. 



 Rederne bliver bygget af ting og sager som sulerne 

finder på havet, mest fiskenet og tang som de bringer 

hjem og afleverer med mange lyde og skrig. 

 Fiskenet er lidt problematisk, idet det sker, at 

ungerne bliver fanget i maskerne og kvalt. - Som man 

desværre kan se eksempler på: Der hænger en del tørrede 

fugle, fanget i fiskenet ned langs klippen. 

 Men ellers er bestanden i fremgang.  

 

 
Sule 

 

Lomvie (Trottellumme) 

 Her yngler 2.000 par. 

 Mange sort/hvide fugle sidder tæt trykket på 

klipperne. 

 Besøges Øen midt i juni til begyndelsen af juli, kan 

man opleve lomvieungerne (Lummen) hoppe af reden. 



 Ungerne er nu tre uger gamle og forældrene holder op 

med at fodre dem. 

 Nu er de gamle på vandet og kalder på ungerne for at 

få dem til at hoppe ned. Det sker gerne hen på aftenen og 

natten. Når ungerne er tilstrækkeligt sultne hopper de: 

der er 40 m ned! De fleste lander dog ikke i havet. 

Desværre er der bygget en bølgebryder af beton rundt om 

øen, som danner en mur, og den kan mange af ungerne ikke 

klare, men her kommer frivillige melhjælper fra 

fuglestation lomvierne til hjælp: iført regntøj, 

gummistøvler og hjelm, samler de de lomvieunger sammen, 

ringmærker dem og registrerer dem, hvorefter de bliver 

sat i havet og forenet med forældrene på den anden side 

af muren. 

 Nu svømmer de til havs og efter 10 uger er ungerne 

flyve- og dykkefærdige de kan flyve i luften, men også 

under vand efter bytte. 

 



 

Suler 



 

Kolonier af Rider, Lomvier, Suler og Alke 



 

Ride (Dreizehenmöwe) cirka 8.500 par. 

 

 

Rider 

 

Alk (Tordalk) 20 par. 

 

Ellers findes om morgenen på Oberland gode observations 

muligheder på græsarealerne, med mulighed for 

mosehornugle, hjejle og hærfugl. 

 - Enten for, eller med, og efter hundelufter. 

 

Mittelland (ved sygehuset og sendemasten) her er det godt 

med ringdrossel og rødstjert, samt rovfugle, f.eks. 

Duehøg. 

 

Unterland mellem svømmehallen, akvariet og vandrehjemmet. 



 Her kan ses: natugle, rødstjert, bynkefugl, 

mosehornugle og vendehals. 

 

Düne, der sejles over: 

Afgang ved Toldhuset og (Binnenreede), eller ved særlig 

vejrforhold (blæst) ved Akvariet. 

 

På Dünen er Lufthavnen. - Gå hele vejen rundt,se på sæler 

og havfugle. 

 

Det er de indtryk, som jeg gerne vil give videre, og som 

forhåbentlig kan gøre det lidt nemmere for eventuelle 

fremtidige besøgende. 

 

Dieter Maaszen 

 

 

Mallemukker 


