Severdigheter i Kiel - byen for mennesker med og uten handikapp

Havn med bykjerne
Hver dag legger gigantiske passasjerferger fra Norge og
Sverige, som for eksempel „Color Fantasy“ og søsterskipet
„Color Magic“ eller „StenaLine“, til kai i hjertet av byen, og
forvandler dermed fergeturen til en cruisefart. Som „Havn
med bykjerne“ danner Kiel hvert år utgangspunktet for langt
over 100 skip som bedriver cruisefart. Topp moderne terminaler for cruisefart, som Ostseekai eller Schwedenkai, lokker konsekvent luksusskip inn til byen.
I Kiel er havet og seiling naturlige bestanddeler i dagliglivet. I byens ni marinaer finner man over 2265 liggeplasser
til vanns, og 440 liggeplasser til lands for yachter og joller.

Skipsfart i fjorden
Sommeren er høysesong for skipsfarten i fjorden. Om bord i skipene
til Schlepp- und Fährgesellschaft
Kiel ligger fjorden for de reisendes
føtter. Besøkende fra hele verden
er med på turene i fjorden: med
tradisjonelle seilskip, ferjene fra
Skandinavia eller luksusskipene
M. Krohn
som legger til kai i Kiel. Billetter kan
man få hos SFK Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH,
Kaistraße 51, hos turistinformasjonen i Andreas-Gayk-Str.
31, ved kiosken i Ostseebad Laboe og hos Tourist-Service
i Ostseebad Schönberg, såvel som om bord på skipene.
Flere opplysninger får du ved å ringe (0431) 594-1266.
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Rådhuset,
rådhusplassen,
operaen og lille Kiel

Rundt omkring i lille Kiel finner
man en rekke flotte områder,
som for eksempel Hiroshimapark eller Ratsdienergarten.
Noen av de vakreste byggene
fra perioden byen ble grunnlagt befinner seg her, f.eks.
byens justisministerium, sentralen til Förde Sparkasse og
bygningene på rådhusplassen.

T. Eisenkratzer

Fleethörn 18-24, 24103 Kiel, Tyskland
Tlf.: (0431) 901-0
Rådhuset er lett tilgjengelig og har egne handikapptoaletter.
Begrenset tilgang til operahuset.
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Norwegenkai

Allerede ved togstasjonen legger man merke til terminalen
på Norwegenkai. Bygningen
av glass, stål og betong imponerer med sin storslagne og
markante konstruksjon. Herfra
pendler daglig en diger ferge
strekningen Kiel-Oslo (som tar
19 timer).

Norwegenkai er lett tilgjengelig, og har egne handikapptoaletter.
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Ostseekai

Kiel er et optimalt sted
for å reise på cruisefart i Nordeuropa, både
som utgangspunkt og
endestasjon, men også
som anløpshavn under
A. Teegen
en cruisefart. Den nye
cruiseterminalen Ostseekai er en av de mest moderne terminalene langs hele den tyske kysten.
Ostseekai er lett tilgjengelig, og har egne handikapptoaletter.
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Touristinformasjion

I Sentralt beliggende tilbyr turistinformasjonen fra Kiel-Marketing kompetent rådgivning om slike ting som planlegging
av ferie, det kulturelle tilbudet, dagsturer, maritime bryllup
og mye mer. Teamet fra KIEL.SAILING CITY informerer
deg om vann- og seilsportaktiviteter i Kiel.
Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Str. 31,
24103 Kiel, Tyskland
Tlf.: (0431) 679100
www.kurskiel.de

Sentralstasjonen er tilgjengelig uten hindringer, og har
egne handikapptoaletter.
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Klosteret i Kiel

Allerede innen Kiel ble grunnlagt fikk grev Adolf den fjerde
i 1227 opprettet et kloster for franziskanerne i det som i
dag er gamlebyen i Kiel. I sin vekslende historie var det
blant annet opphav til universitetet i Kiel, til det ble bortimot fullstendig ødeIagt under annen verdenskrig. Kun en
del av klostergangen og middelalderbuen, samt tårnet som
fremdeles står, har blitt bevart og kan tas i øyesyn den dag
i dag. På tomten har det oppstått et hybelhus for teologistudenter.
Siden 1999 finnes det et klokkespill med 50 bronseklokker
i det tidligere klostertårnet. Den første lørdagen i hver måned spiller her en såkalt carilloneur. Dessuten finnes det en
liten kafé i klosterhagen hvor man kan nyte roen, selv om
det gamle torget fremdeles befinner seg like i nærheten.
Falckstraße 9, 24103 Kiel, Tyskland
Tlf.: (0431) 580880
Klosteret i Kiel har begrenset tilgang og ingen handikapptoaletter.

Kiellinie

Kiellinie er Kiels populære promenadestrekning. Den går
forbi Aquarium og selbassenget, mens blikket gjerne sveiper over fjorden. På piren venter
forskningsskipene fra Leibnizinstituttet for havforskning ved
universitet i Kiel på sitt neste oppdrag. Det er herlig avslappende å
drikke en kopp kaffe mens man
M. Dietrich
studerer aktivitetene på vannet.
Med det unike seilingsprosjektet Camp 24|sieben kan du
fra mai til september, under veiledning av en profesjonell
trener, seile med joller, optimistjoller og skipperyachts på
den indre fjorarmen.
Hele Kiellinie er tilrettelagt for funksjonshemmede.
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Aquarium og selbassenget

Det offentlige akvariet ved Leibniz-instituttet for havforskning gir et inntrykk av mangfoldet som hersker i våre hav,
sjøer og elver, og tilbyr i tillegg et lite innblikk i de fargerike,
tropiske korallrevene. Sildestimen er bortimot enestående.
Hundrevis av blinkende sild svømmer 24 timer i døgnet i sin
typiske stimstruktur.
I en svært romslig innhegning på utsiden
finner vi en gruppe
seler.
Innhengingen
ble for få år siden utvidet i samsvar med de
strenge retningslinjene man har i delstaten
Schleswig-Holstein.
Selene kan ses over
og under vann 24 timer i døgnet. Ved et besøk bør man få
med seg de daglige foringstidene, som er klokken 10 og
14:30 (bortsett fra fredager).
Åpningstider: April til september: 9.00-19.00,
Oktober til mars: 9.00-17.00
Aquarium Kiel, Düsternbrooker Weg 20,
24105 Kiel, Tyskland
Tlf.: (0431) 600-1637, Faks: (0431) 600-1633
www.aquarium-kiel.de
Akvariet er lett tilgjengelig, og har eget handikapptoalett.
Selbassenget kan forøvrig også tildels betraktes med rullestol.
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Kiels sjøfartsmuseum
med museumsbro
Sjøfartsmuseet ligger like ved
fjorden. Det som tidligere var byens fiskehall er et optimalt sted
for å presentere Kiels maritime
historie. En severdig svømmeavdeling er del av museet. Tre skip
fra gamle dager kan om sommeren bivånes på museumsbroen
som ligger like ved.
daglig 10.00 - 18.00
Ti-Sø 10.00 - 17.00

Wall 65, 24103 Kiel, Tyskland
Tlf.: (0431) 901-3428
Sjøfartsmuseet har begrenset tilgang og to relativt store toaletter.

Utgiver

masch.design

Alter Markt; 24103 Kiel, Tyskland
Tlf.: (0431) 982-6910 (pastor) eller (0431) 95098 (kontor)
Rundt kirken ligger det brostein, og dermed altså begrenset
tilgang. Toalettene har kun beskjedne hindringer for funksjonshemmede.

Fotgjengerbroen over Hörn er
en såkalt „tredelt klaffebro“.
Den forbinder østbredden med
vestbredden. I løpet av meget
kort tid kommer man seg fra
den den vestlige bykjernen til
den østlige, og motsatt. For
Landeshauptstadt Kiel
at skipene skal kunne komme
frem åpnes broen et kvarters tid til bestemte tider, og lar
seg da ikke krysse.
Sommeren 2004 ble museumshavna i Kiel, Germaniahafen, innviet
med pomp og prakt. Foran øynene
på de spaserende blir gamle skip nå
reparert, renovert og polert. Foreningens medlemmer gir deg gladelig flere opplysninger om sine perler.
Men naturligvis ligger ikke skipene
forankret i havna hele året. Man ønsker tross alt å holde tradisjonen i live.
Derfor kan man også ofte se noen
av båtene i aksjon ute på fjorden. Sammenlignet med de
moderne cruisefartskipene fremstår disse „oldeforeldrene“
nesten som små nøtteskall - men vakre er de uansett.
Helt ute ved munningen av
Hörn finner man „Hörn Campus“. Bygningen som ble ferdigstilt i 2001 er hjem for en
rekke ulike firmaer i Kiel. Motivene vind, vann og dynamikk gjenspeiles i den kurvede glassfasaden som er vendt
B. Quante
mot vannet. Det omfattende
trappeanlegget rett foran bygningen går helt ned til vannkanten.
Hele Hörn-området er eller vil bli tilrettelagt for funksjonshemmede.
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Kiels bymuseum i
Warleberger Hof

Warleberger Hof ligger midt i gamlebyen
og er den eldste bevarte boligen i Kiel.
Sporene av adelens bokultur ved begynnelsen av det 17. århundre lar seg fremdeles betrakte. Ved siden av den imponerende kjellerbuen finner man historiske
rom med bemalte stukkaturtak, verdifulle
tapeter og veggmalerier. I dag ligger bymuseet her og tilbyr et rikholdig utvalg av
spesialutstillinger forbundet med by- og
kulturhistorie, fremfor alt fra det 19. og
20. århundre.
Åpningstider:
15.10. - 14.4.:		

I 2009 ble den første offentlige lekeplassen i Kiel åpnet.
Konseptet ble utformet i samarbeid med en integrert barnehage og på bakgrunn av „Retningslinjer for integrasjon av
funksjonshemmede barn på lekeplasser i Nürnberg“. Det
finnes en sandkasse som rullestoler kan kjøre på, brede
rutsjer/sklier, samt spesialbygde husker. Alle apparatene
egner seg perfekt for funksjonshemmede barn!
I nærheten av lekeplassen ligger en parkeringsplass
med egne plasser for funksjonshemmede (ankomst over
Knooper Weg/Teichstraße).

Følgende severdigheter ligger utenfor
denne byplanen:
Frilandsmuseet for Schleswig-Holstein (Molfsee)
Kielkanalen
Vann- og skipsfartskontoret i Kiel-Holtenau
Mediendom (multimediateater) ved FH Kiel (Dietrichsdorf)
Skogbruksskole (Düsternbrook)
Olympiasentret ved Schilksee
Falckensteiner-stranda

Geo step by step
Geo step by step er en samfunnsnyttig forening i Kiel for
opplæring innen miljøvern, og tilbyr blant annet opplæring
i bærekraftig utvikling innenfor emnet by- og kunsthistorie.
Foreningen tilbyr utflukter for voksne med guide gjennom
Kiel og nærområdet. Disse utfluktene kan såfremt ønskelig
tilrettelegges for funksjonshemmede - for eksempel kan de
tilpasses rullestolbrukere, eller ledsages av en som oversetter til tegnspråk.
S. Meier

daglig 10.00 - 18.00
Ti-Sø 10.00 - 17.00

Dänische Straße 19, 24103 Kiel, Tyskland
Tlf.: 00-49-(0)431-901-3425
Kiels bymuseum Warleberger Hof har en heis som er tilrettelagt for handikappede, samt to små toaletter.
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Integrert lekeplass i Mittelstraße

Informasjoner i den forbindelse og mange andre tips til utflukter finner du hos Tourist Information, Neues Rathaus,
Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel, Tyskland.
Tlf.: (0431) 679100, eller på internett hos www.kurskiel.de.

St. Nikolai
Nikolaikirken på det gamle torget er
den mest kjente kirken i Kiel, og det
eldste bevarte byggverket i byen. Det
antas at den stammer fra 1242. Kirken
ble nesten fullstendig ødelagt under
annen verdenskrig. Foran kirken står
den store skulpturen „Geistkämpfer“
(åndskjempe) av Ernst Barlach, som
skal symbolisere det godes seier over
det onde.

Munningen av Kiel-fjorden kalles „Hörn“. Hele området
mellom Norwegenkai og munningen av Hörn er et tidligere
verftsområde. Her oppstår Kiels nye hjerte langs vannkanten: „Kai-City Kiel“ - en blanding av boligstrøk og arbeidsplasser, like ved vannet.
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Åpningstider:
15.10. - 14.4.:		

Turistinformasjonen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Rådgivningskontoret for mennesker med funksjonshemming
i samarbeid med delstatshovedstaden Kiel,
Kontrollsentralen for mennesker med funksjonshemming
ved familie- og sosialdepartementet
Kartografi: delstatshovedstaden Kiel,
Plan- og bygningsetaten, 2011
Tittelbilde: delstatshovedstaden Kiel/Sabine Strachalla
Opplag: 2000 eksemplarer
Trykkeri: Hugo Hamann Offsetdruckerei, Kiel

Da sentralstasjonen i Kiel var ferdigstilt i 1899 ble jernbanen
oppfattet som et hypermoderne fremkomstmiddel, og representerte det fremadstormende tyske riket. Togstasjoner
var den gangen en slags templer som var viet til fremskrittet. Det var en selvfølge at en del av stasjonen ble tilegnet
keiseren. På østsiden
ned mot vannet ble den
såkalte „keiserportalen“
spesialkonstruert. Her
kunne keiseren gå direkte til sin yacht „Hohenzollern“ over den store
trappen på utsiden. I dag
kan man igjen gå til stasjonens forgård over en
stor trapp. I det hele tatt har renoveringen av togstasjonen
i Kiel resultert i et vellykket samspill mellom den historiske
delen av bygget og det moderne.

Det moderne Kiel:
Hörn med Hörnbrücke,
Germaniahafen og Hörn Campus

H. Bloedorn

Schwedenkai har begrenset tilgang, men toalettet er tilrettelagt for funksjonshemmede.

S. Paasch/M. Gulyas

S. Strachalla

Rådhuset ble bygget i perioden
1907-1911 og befinner seg på rådhusplassen. Det avløste dermed
det gamle rådhuset på Alten Markt
(det gamle torget). Rådhustårnet er
106 meter høyt, og kan bestiges
til fots, eller ved hjelp av heis. Det
anses som selve kjennemerket for
Kiel, og hvert kvarter lyder klokkespill derfra. Operahuset i Kiels teater befinner seg ved siden av rådhuset og er tilsvarende
et populært reisemål for turister. På rådhusplassen åpnes
hvert år Kiel-uka.

A. Teegen
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Sentralstasjonen

B. Quante

Siden 1967 legger de store fergene
som skal til Göteborg fra kai herfra.
Reisens varighet er 14 timer. Reisemålet lønner seg: hvert år drar
rundt en million passasjerer til storbyen på den svenske vestkysten. Biler og gods tas også med ombord.
Med det nye terminalbygget får Kiel
et nytt arkitektonisk kjennemerke.

Historie
På ei halvøy som er del av en fjordarm – det som i dag er
„lille“ Kiel – iverksatte grev Adolf den fjerde av Schauenburg i 1233 oppbyggingen av sin „Holstenstadt tom Kyle“.
I 1242 ble den offisielt anerkjent som by. I lang tid var Kiel
en temmelig fredfylt småby. Dette endret seg kjapt etter at
Kiel ble stasjon for den prøyssiske marinen i 1865 og rikets
krigshavn i 1871. Marinen ble fort etterfulgt av verftene, og
med verftene kom arbeiderne. I løpet av få årtier vokste
Kiel frem som storby. Som følge av sin store betydning for
den militære opprustningen ble Kiel under annen verdenskrig et hovedangrepsmål for allierte bombefly. Etter over 90
bombeangrep lå bortimot 80 prosent av Kiel i ruiner. Under
britenes administrative styre ble Kiel i 1946 hovedstad for
den nye og uavhengige delstaten Schleswig-Holstein. Befolkningen, som omfattet svært mange flyktninger, sørget
for at byen ble bygget opp nesten komplett fra grunnen av,
og etter det som i datiden var en veldig moderne målestokk. Med Holstenstraße fikk Tyskland i 1956 sin aller første
gågate.
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Schwedenkai

Landeshauptstadt Kiel
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W. Okon

Delstatshovedstaden Kiel: Havn med
bykjerne - Bykjerne med havn

Kunsthallen

Med varierte utstillinger og stadig nye programpunkter lokker Kiels kunsthall ikke bare lokalbefolkningen til museet
ved Christian-Albrechts-universitetet. Bygningen, som
ble opprettet i 1905, ligger nesten innenfor synsvidde fra
Schwedenkai, like i nærheten av vannet.
Kunsthallen har åpent hver dag, bortsett fra mandager, fra
10.00 til 18.00, og onsdager helt til 20.00.
Ytterligere opplysninger om aktuelle utstillinger, priser, osv.
finner du på kunsthallens hjemmeside hos www.kunsthalle-kiel.de.
Kunsthallen har begrenset tilgang, men toalettet er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Nærmere opplysninger finner du hos Geo step by step,
Kollhorster Weg 1, 24109 Kiel, Tyskland.
Tlf.: (0431) 363118,
eller på internett hos www.geostepbystep.de

Guide til byen for rullestolbrukere
Delstatshovedstaden Kiel har laget en egen guide til byen
for rullestolbrukere. Det er registrert nesten 1000 oppføringer, med oversikt over spisesteder som er tilrettelagt for
funksjonshemmede, leger, butikker, parkeringsplasser og
mye mer i delstatshovedstaden Kiel. Disse oppføringene
finner du også på internett hos www.kiel.de under „Kiel sozi-al“/“Menschen mit Behinderung“ (mennesker med funksjonshemming).

Ytterligere opplysninger om tilrettelegging for funksjonshemmede
Landeshauptstadt Kiel
Amt für Familie und Soziales
Leitstelle für Menschen mit Behinderung
Stephan-Heinzel-Straße 2
24116 Kiel
Tyskland
Tlf.: (0431) 901-3277 eller -3345

