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Seværdigheder i Kiel – byen til mennesker med og uden handicap

Følgende seværdigheder ligger udenfor 
dette bykort:

Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum (Molfsee)
Nord-Ostsee-Kanal
Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
Mediendom an der FH Kiel (Dietrichsdorf)
Forstbaumschule (Düsternbrook)
Olympiazentrum Schilksee
Falckensteiner Strand

Oplysninger om disse og mange andre udflugtsmål kan 
søges hos Turistinformationen, Neues Rathaus, Andreas-
Gayk-Str. 31, 24103 Kiel, Tlf.: (0431) 679100 eller på inter-
nettet på www.kurskiel.de.

Geo step by step

Geo step by step er en almennyttig miljøundervisningsfo-
rening i Kiel, som blandt andet formidler undervisning i ve-
dvarende udvikling indenfor by- og kunsthistorie.
Til voksne tilbyder foreningen guidede ture gennem Kiel og 
omegn. Disse ture kan efter ønske gøres handicapvenlige 
- hvad enten det er kørestolsvenlige ture eller ture med en 
tegnsprogstolk.

Nærmere oplysninger kan fås hos Geo step by step, Koll-
horster Weg 1, 24109 Kiel, Tlf.: +49  (0)431 363118 eller 
på internettet på www.geostepbystep.de

Turistguide til kørestolsbrugere

Delstatshovedstaden Kiel har udarbejdet en turistguide til 
kørestolsbrugere. Næsten 1.000 små annoncer anviser 
handicapvenlige restauranter, lægehuse, supermarkeder, 
parkeringspladser og meget andet i delstatshovedstaden 
Kiel. Disse annoncer kan ses på internettet på www.kiel.
de, stikord „Kiel sozi-al“/“Menschen mit Behinderung“.

Yderligere oplysninger om handicaptil-
gængelighed

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Familie und Soziales
Leitstelle für Menschen mit Behinderung
Stephan-Heinzel-Straße 2
24116 Kiel
Tlf.: (0431) 901-3277 eller -3345

Delstatshovedstaden Kiel: Havn med 
bymidte - bymidte med havn

Historie

Omkring år 1233 grundlagde grev Adolf IV af Schauenburg 
sin „Holstenstadt tom Kyle“ på en halvø i fjorden - i dag 
kendt som „Lille Kiel“. I år 1242 fik den sine købstadsret-
tigheder. I lang tid var Kiel en meget fredelig lille by. Dette 
ændrede sig hurtigt, da Kiel i 1865 blev udnævnt til preus-
sisk marinestation og i 1871 til tysk rigskrigshavn. Efter ma-
rinen kom værfterne hurtigt til, og efter dem kom arbejder-
ne. I løbet af få årtier voksede Kiel til en storby. Som stor 
militær- og våbenproduktionsby var Kiel i 2. verdenskrig et 
vigtigt mål for de allieredes bombefly. Efter mere end 90 
bombeangreb lå næsten 80 % af Kiel i grus. Under bri-
tisk besættelse blev Kiel i 1946 hovedstad for den nye, 
selvstændige delstat Schleswig-Holstein. Indbyggerne, de-
riblandt mange flygtninge, genopbyggede byen fuldstæn-
digt - efter dengang meget moderne standarder. Således 
opstod allerede i 1956 en af de første gågader i Tyskland, 
Holstenstraße.

 Touristinformation 

Centralt beliggende tilbyder turistinformationen hos Kiel-
Marketing kompetente oplysninger om emnerne ferieplan-
lægning, kulturelle tilbud, dagsudflugter, maritime højtider 
og meget andet. Medarbejderne hos KIEL.SAILING CITY 
informerer om vand- og sejlsportsaktiviteter i Kiel.

Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel
Tlf.: (0431) 679100
www.kurskiel.de 

Turistinformationen er handicapvenligt tilgængelig.
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Havn med bymidte

Dagligt fortøjes store passagerfærger fra Norge og Sverige, 
som „Color Fantasy“ og dets søsterskib „Color Magic“ eller 
„StenaLine“ i byens centrum og forvandler færgefart til kryd-
stogt. „Havnen med bymidte“ er udgangspunktet for langt 
over 100 krydstogtskibe årligt. Topmoderne krydstogttermi-
naler som Ostseekai eller Schwedenkai lokker til stadighed 
flere luksuslinere til byen.
I Kiel er vandet og sejlsporten en stor del af dagligdagen. 
I de ni lystbådehavne i byområdet er der mere end 2.265 
vand- og 440 landliggepladser til yachter og joller.

 Ostseekai

Kiel er både det 
ideelle udgangs-
punkt og mål for 
et Nordeuropa-
krydstogt samt 
en perfekt an-
løbshavn under 
et krydstogt. Den 
nye cruise-termi-

nal Ostseekai er en af de mest moderne terminaler på den 
tyske kyst.

Ostseekai er let tilgængelig og har handicaptoiletter.
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A. Teegen

 Norwegenkai

Helt fra banegården får man 
øje på terminalen på Norwe-
genkai. Bygningen af glas, stål 
og beton gør indtryk på grund 
af sin storstilede og markante 
konstruktion. Herfra pendler 
en kæmpe færge dagligt på 
strækningen Kiel-Oslo (19 ti-
mer).

Norwegenkai er let tilgængelig og har handicaptoiletter.
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 Kiellinie

Kiels mest populære 
fodgængerområde er 
Kiellinie. Forbi akvariet 
og sælhundebassinet 
strejfer blikkene over 
fjorden. På molen ven-
ter forskningsskibene 
fra Leibniz-instituttet for 
havforskning fra Kiels 
universitet på deres næste aktion. Over en hyggelig kop 
kaffe kan man iagttage livet på vandet og slappe af. Ved 
det enestående sejlsportsprojekt i hele Tyskland, „Camp 
24|sieben“, sejles der fra maj-september direkte ved fjor-
dens bred i joller, optimistjoller og skipper-yachter med vej-
ledning fra professionelle sejlsportsinstruktører.

Hele Kiellinie er handicapvenligt anlagt.
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7 Akvarium og
 sælhundebassin

Det offentlige akvarium ved Leibniz-instituttet for havfors-
kning giver et godt indtryk af de mangfoldige beboere i 
vores have, søer og floder og et lille indblik i den farverige 
verden i tropiske koralrev. Stimen af sild er næsten unik. 
Hundrede af blinkende sild svømmer 24 timer i døgnet i 
deres typiske stimestruktur.
I et fantastisk udendørs 
bassin ses en gruppe 
sælhunde. Bassinet 
blev udbygget for få 
år siden i henhold til 
de strenge schleswig-
holstenske retnings-
linjer. Sælhundene 
kan betragtes over og 
under vandet døgnet 
rundt. Man bør absolut overvære de daglige fodringstids-
punkter (undtagen fredag) kl. 10 og kl. ca. 14.30.

Åben: April-september: kl. 9.00-19.00,
oktober-marts: kl. 9.00-17.00

Aquarium Kiel, Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel
Tlf.: (0431) 600-1637, Fax: (0431) 600-1633
www.aquarium-kiel.de

Akvariet er let tilgængeligt og har handicaptoilet. Sælhun-
debassinet kan delvist også betragtes fra kørestole.
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 St. Nikolai

Nikolaikirken på Alter Markt er Kiels 
mest kendte kirke og det ældste, 
bevarede bygningsværk i byen. Den 
vurderes at stamme fra år 1242. Kir-
ken blev næsten helt ødelagt under 
2. verdenskrig. Foran kirken står den 
ekspressionistiske bronzefigur „Der 
Geistkämpfer“ af Ernst Barlach, som 
symboliserer det godes sejr over det 
onde. 

Alter Markt, 24103 Kiel
Tlf.:  (0431) 982-6910 (præst) eller
 (0431) 950 98 (kontor)

Kirken er tilgængelig over brostensbelægning, dvs. be-
grænset adgang. Toilettet er handicapvenligt.
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 Schwedenkai

Siden 1967 har store færger sej-
let til Göteborg fra Schwedenkai. 
Sejlturen varer 14 timer. Målet 
er turen værd: Årligt styrer ca. 
en million passagerer mod den 
vestsvenske storby. Biler og fragt 
tages også med ombord. Den 
nye terminalbygning er endnu et 
arkitektonisk vartegn for Kiel. 

Schwedenkai er begrænset tilgængelig og har et handi-
capvenligt toilet.
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A. Teegen

 Integreret legeplads Mittelstraße

I 2009 blev den første offentlige, integrerede legeplads åb-
net. Konceptet for udformningen blev udarbejdet på bag-
grund af „retningslinjerne for integration af handicappede 
børn på legepladser i Nürnberg“ i samarbejde med en in-
tegreret daginstitution. Der er en sandkasse, som man kan 
køre under, brede rutschebaner samt specielle gynger. Alle 
redskaber er særdeles velegnede til handicappede børn!
I nærheden af legepladsen er der en handicap-parkerings-
plads (tilkørsel fra Knooper Weg/ Teichstraße).
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 Det moderne Kiel: Hörn med
 Hörnbrücke, Germaniahafen
 og Hörn Campus

Bunden af Kielfjorden kaldes „Hörn“. Hele området mellem 
Norwegenkai og bunden af Hörn er et enestående værft-
landskab. Her findes Kiels nye hjerte ved vandet: „Kai-City 
Kiel“ - en blanding af boliger og arbejdspladser direkte ved 
vandet.

Fodgængerbroen over Hörn 
er en såkaldt „tre-sporet træk-
klapbro“. Den forbinder øst- og 
vestbredden. På ingen tid kom-
mer man fra den vestlige bymid-
te til den østlige og omvendt. På 
faste tidspunkter åbnes broen 
i et kvarter, så skibe kan sejle 

igennem, og på disse tidspunkter kan man ikke komme 
over broen.

Sommeren 2004 blev Kiels museumshavn, Germaniaha-
fen, indviet på festlig vis. Med fodgængerne som tilskuere 
repareres, renoveres og poleres de 
gamle skibe. Foreningsmedlemmer-
ne informerer beredvilligt om pragt-
stykkerne. Men skibene er selvføl-
gelig ikke oplagt i havnen hele året. 
Traditionen skal jo holdes ved lige. 
Derfor kan man ofte se enkelte både 
i aktion på fjorden. Sammenlignet 
med de moderne krydstogtskibe vir-
ker disse „oldtidsfund“ som nøddes-
kaller - men de er smukke alligevel.

Helt i bunden af Hörn 
findes „Hörn Campus“. 
Bygningen, som blev 
færdigopført i 2001, hus-
er forskellige firmaer. 
Motiverne vind, vand og 
dynamik afspejles i den 
bølgende glasfacade 
vendt mod bredden. Det 
imponerende trappean-

læg direkte foran bygningen fører ned til vandet.

Hele Hörn er handicapvenligt anlagt eller vil blive det.
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 Kunsthalle

Med skiftende udstillinger og et altid nyt program lokker 
Kiels Kunsthalle på Christian-Albrechts-universitetet ikke 
kun Kiels indbyggere på museum. Næsten i synsafstand 
fra Schwedenkai ligger den i år 1905 opførte bygning næs-
ten direkte ned til vandet.
Kunsthalle har åbent dagligt, undtagen mandag, fra kl. 
10.00 - 18.00 og onsdag til kl. 20.00.
Yderligere oplysninger om aktuelle udstillinger, priser osv. 
kan ses på Kunsthalle‘s hjemmeside 
www.kunsthalle-kiel.de.

Kunsthalle er begrænset tilgængelig og har et handicap-
venligt toilet.
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 Kiels kloster

Endnu før grundlæggelsen af Kiel stiftede grev Adolf IV 
i år 1227 franciskanerklosteret i Kiels nuværende gamle 
bydel. I sin omskiftelige historie dannede det blandt andet 
kimen til Kiels universitet, indtil det blev ødelagt i stor ud-
strækning under 2. verdenskrig. Kun en del af tværgangen 
og den middelalderlige hvælving samt tårnet, som stadig 
står der, blev bevaret og kan ses i dag. På arealet findes et 
kollegium til teologistuderende.
Siden 1999 har der i det tidligere klostertårn været et klok-
kespil med 50 bronzeklokker, som hver den første lørdag 
i måneden spilles af en carilloneur. Desuden er der en lille 
café i klosterhaven, hvor man kan nyde roen i kort gåaf-
stand fra Alter Markt.

Falckstraße 9, 24103 Kiel
Tlf.: (0431) 58 08 80

Kiels kloster er begrænset tilgængeligt og har intet handi-
captoilet.
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 Hovedbanegård

Da Kiels hovedbanegård blev færdigbygget i 1899, var 
jernbanen et topmoderne transportmiddel, som stod for et 
fremadstræbende tysk rige. En banegård var dengang en 
slags tempel, som var helliget fremskridtet. Derfor var det 
en selvfølge, at en del af banegården blev tilegnet kejse-
ren. På den østlige side 
mod vandet blev den 
såkaldte „kejserportal“ 
separat integreret. Her 
kunne kejseren gå di-
rekte til sin yacht „Ho-
henzollern“ via en stor 
udvendig trappe. I dag 
kan man igen gå ud på 
banegårdspladsen via 
en fantastisk trappe. Samlet set er renoveringen af Kiels 
banegård et vellykket samspil mellem historisk og moder-
ne byggeri.

Hovedbanegården er let tilgængelig og har handicaptoi-
letter.
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 Kiels skibsfartsmuseum
 med museumsbro

Skibsfartsmuseet ligger tæt ved 
fjorden. En ideel plads, hvor man 
kan fremvise Kiels maritime his-
torie - i byens tidligere fiskehal. Til 
museet hører også en seværdig, 
flydende afdeling. Tre oldtimer-
skibe kan om sommeren ses ved 
den nærliggende museumsbro.  

Åbningstider:  Dagligt kl. 10.00 - 18.00
15/10. - 14/04.: Tirs - søn kl. 10.00 - 17.00

Wall 65, 24103 Kiel
Tlf.: (0431) 901-34 28

Skibsfartsmuseet er begrænset tilgængeligt og har to ret 
store toiletter.
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 Kiels bymuseum
 Warleberger Hof

Warleberger Hof midt i den gamle by-
del er den ældste velbevarede boli-
gejendom i Kiel. Spor fra den adelige 
boligkultur fra det tidlige 17. århund-
rede kan stadig ses i dag. Udover de 
imponerende kælderhvælvinger kan 
man se historiske stuer med malede 
stuklofter, dyre tapeter og vægmale-
rier. Her finder man i dag bymuseet 
med varierede specialudstillinger om 
by- og kulturhistoriske emner, primært 
fra det 19. og 20. århundrede.

Åbningstider:  Dagligt kl. 10.00 - 18.00
15/10 - 14/04: Tirs - søn kl. 10.00 - 17.00

Dänische Straße 19, 24103 Kiel
Tlf.: (0431) 901-34 25

Kiels bymuseum Warleberger Hof har en handicapegnet 
elevator og to ret små toiletter.
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1 Rådhus, rådhusplads,
 operahus og
 „Lille Kiel“

Rådhuset, som blev bygget fra 
1907 - 1911, ligger på rådhusplad-
sen og afløste dengang det gamle 
rådhus på „Alter Markt“. I det 106 
meter høje rådhustårn, som man 
kan bestige til fods eller med eleva-
tor og som er Kiels vartegn, lyder 
et klokkespil hvert kvarter. Lige ved 
siden af rådhuset ligger Kiels tea-
ter- og operahus, som ligeledes er 

et populært turistmål. På rådhuspladsen åbnes „Kieler Wo-
che“ hvert år.
Rundt om „Lille Kiel“ findes 
et utal af smukke pladser 
som for eksempel Hiro-
shimapark eller Ratsdie-
nergarten. Her findes nogle 
af de smukkeste, ældste 
huse såsom justitsministe-
riet, hovedsædet for Förde 
Sparkasse og bygningerne 
på rådhuspladsen.

Fleethörn 18-24, 24103 Kiel 
Tlf.: (0431) 901-0

Rådhuset er let tilgængeligt og har handicaptoiletter. Opera-
huset er begrænset tilgængeligt.
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Skibsfart på fjorden

Højsæsonen for skibsfarten på 
fjorden er sommeren. Ombord på 
skibene fra „Schlepp- und Fähr-
gesellschaft Kiel“ ligger fjorden for 
fødderne af gæsterne. Ved Förde-
törn (museumshavn) kan man gå 
ombord på skibe fra hele verden: 
Fra et traditionelt sejlskib via Skan-
dinavien-færgerne til drømmeski-
bene, som lægger til i Kiel. Billetter kan købes hos SFK 
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH, Kaistraße 51, hos 
turistinformationen i Andreas-Gayk-Str. 31, i kiosken i Ost-
seebad Laboe og hos turistservice i Ostseebad Schönberg 
samt ombord på skibene.
Oplysninger på telefonnummer (0431) 594-1266.

M. Krohn


