
Hallig Hooge og Langeness 
Hooge og Langeness er halliger. Det betyder, at de to øer ikke er beskyttet af diger. I stedet har man 
anlagt husene på beskyttende jordhøje (varfter).  
Når der er højvande og storm, sker der det, at hvert hus på sin varft bliver en selvstændig ø, mens 
resten af halligen står under vand. Det kaldes på tysk ”Landunter” og fænomenet finder sted adskillige 
gange hver vinter. 
En lille hyggelig færge fra Wyker Dampfshiffs-Reederei afgår fra byen Schlüttsiel. Turen går først til 
Hooge (ca. 1 time), hvorefter færgen sejler til Langeness (30. min.). Det er en god idé at kontakte 
rederiet før turen og meddele, at man kommer med et større hold. 

HALLIG HOOGE 
Efter landgang kan man leje cykler. Det er billigt og 
behøver ikke at tage mere end 10 minutter, da der er 
over 100 cykler, der står parat ved havnekajen. Kør 
først til Kirkewarft og besøg den hyggelige kirke, som 
altid er åben. På kirkemuren findes et mærke, der 
viser, hvor højt vandet stod ved oversvømmelsen i 
1825. Kør dernæst op til sommerdiget, hvor man kan 
se ud på slikgårdene og fornemme, hvordan ind-
dæmningen af land foregår. Det er muligt (og tilladt) at 
cykle på selve diget, som fører ud til Westervarft. Her kan man nyde de medbragte madpakker efter 
digeturen, som ofte er temmelig blæsende. Stedet virker som en slags ”Lands End” med vid udsigt ud 
over Vesterhavet.  
Herefter går turen ind i landet igen til ”hovedstaden” Hanswarft. Her kan man med god samvittighed 
slippe eleverne løs et stykke tid. Husk at aftale præcis mødetid/sted med eleverne, således at den 
sidste lille etape nordpå til færgelejet ikke bliver et kapløb med tiden om at nå båden. 
Flere oplysninger: Hooge 
 
LANGENESS 
Øen er, som navnet antyder, temmelig langstrakt. Fra 
færgelejet i vest til øens nordøst spids er der næsten 
10 km. Til fods når man dog Ketelswarf, som er den 
største samling af huse, efter knap 5 km. 
En tur til Langeness kan være aktuel for især de ældre 
elever. Her er rige muligheder for at studere fuglelivet 
og den geografiske særegenhed.  
Ved færgelejet er det muligt at leje et begrænset antal 
cykler. Men Ketelswarf kan også nås til fods og retur til 
færgen på de godt og vel 3 timer, man har til sin 
rådighed, når man besøger øen. Ved færgelejet kan 
man købe souvenirs, is og slik.  
Flere oplysninger: Langeness

Ved lavvande kan man også køre 
fra fastlandet til Langeness 

med et lille tog.

http://hooge.de/content/velkommen-til-hallig-hooge.html
https://langeness.de/

