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Sevärdheter i Kiel – staden för människor med och utan handikapp

Följande sevärdheter är inte med på 
stadskartan:

Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum (Molfsee)
(Schleswig-Holsteins friluftmuseum)
Nord-Ostsee-Kanal (Kielkanalen)
Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau
(Vatten- och sjöfartsmyndigheten)
Mediendom an der FH Kiel (Dietrichsdorf)
(mediedomen vid fackhögskolan Kiel)
Forstbaumschule (Düsternbrook) - (Skogskolan)
Olympiazentrum Schilksee - (Olympiacentrum Schilksee)
Falckensteiner Strand - (Falckensteinstranden)

Mer information om detta och flera utflyktstips kan fås hos 
turistinformationen, Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Str. 31, 
24103 Kiel, tfn: (0431) 679100 eller på internet:
www.kurskiel.de.

Geo step by step

Geo step by step är en allmännyttig miljöutbildningsförening 
i Kiel som bl.a. förmedlar bildning för varaktig utveckling 
inom områdena stads- och konsthistoria. 
För vuxna erbjuder föreningen guidade turer genom 
Kiel och omgivningen. På önskemål kan dessa turer 
även genomföras utan handikappfientliga hinder - det 
kan avse både tillgänglighet för rullstolar och tillgång till 
teckenspråkstolk. 

Mer information finns på Geo step by step, Kollhorster 
Weg 1, 24109 Kiel, Tfn:  (0431) 363118 eller på internet: 
www.geostepbystep.de.

Stadsguide för rullstolsburna personer

Delstatens huvudstad Kiel har låtit sammanställa en 
stadsguide för rullstolsburna personer. I nästan 1 000 
anteckningar kan man finna handikappvänliga restauranger 
och pubar, läkarhus, varuhus, parkeringsplatser och mycket 
mer i Kiel.  Dessa anteckningar finns på internet: www.kiel.
de, rubrikord ”Kiel sozial” / ”Menschen mit Behinderung” .

Mer information om handikappvänlighet

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

Delstaten Schleswig-Holsteins 
huvudstad Kiel: en hamn med innerstad 
- en innerstad med hamn

Historia

Runt år 1233 lät greve Adolf IV från Schauenburg anlägga sin 
”Holstenstadt tom Kyle” på en halvö i en arm av Kielfjärden- 
i dag kallat ”Kleiner Kiel” (Lilla Kiel). År 1242 fick Kiel sina 
stadsrättigheter. Kiel var länge en mycket fridfull ort. Denna 
idyll ändrades snabbt när Kiel blev preussisk örlogsbas 
1865 och ”rikskrigshamn” år 1871. En kort tid efter flottan 
etablerade sig varven och med dem följde arbetarna. 
Inom ett fåtal årtionden utvecklades Kiel till en storstad. 
Kiel utgjorde som stort militär- och rustningscentrum 
ett av de allierade bombplanens huvudmål under andra 
världskriget. Efter mer än 90 bombattacker blev Kiel 
till nästan 80 procent helt ödelagd. Under den brittiska 
ockupationsmakten efter andra världskriget blev Kiel 1946 
huvudstad i den nya självständiga delstaten Schleswig-
Holstein. Stadsbefolkningen, varav många var flyktingar, 
byggde upp staden nästan från grunden, på ett för den 
tiden mycket modernt sätt. På så sätt uppstod redan 1956 
Holstenstrasse, en av de första gågatorna i Tyskland.

 Turistinformation 

Turistinformationen som drivs av Kiel-Marketing informerar 
om allt som rör semesterplanering, kulturellt utbud, 
dagsutlykter, bröllop med maritimt tema och mycket mer. 
Teamet hos KIEL.SAILING CITY ger information om alla 
vattensport- och seglingsaktiviteter i Kiel. 

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

Turistinformationen är handikappsanpassad.

2

Hamn med innerstad

Varje dag anländer jättelika passagerarfärjor som ”Color 
Fantasy”, systerskeppet ”Color Magic” eller ”Stena Line”-
båtarna från Norge och Sverige till i hamnen nära stadskärnan, 
som är avsedd både för färjetrafik och lyxkryssningar. 
”Hamnen med innerstad” är utgångspunkt för långt mer än 
100 kryssningsbåtar per år. Högmoderna båtterminaler som 
Ostseekai (Österjökajen) eller Schwedenkai (Sverigekajen) 
lockar ständigt till sig flera lyxkryssare till staden. 
I Kiel utgör havet och segling en daglig del av livet. I 
stadsområdet finns det nio fritidsbåthamnar med mer än 
2 265 liggplatser i vattnet och 440 på land för fritids- och 
regattabåtar.

 Norwegenkai (Norgekajen)

Redan från centralstationen 
kan man se Norgekajens 
iögonfallande terminal. 
Byggnaden av glas, stål och 
betong imponerar genom 
sin storslagna och markanta 
konstruktion. Härifrån pendlar 
dagligen en jättelik färja på 
sträckan Kiel-Oslo (19 timmar).

Norgekajen är lättillgänglig och har handikapptoaletter.
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 Ostseekai (Östersjökajen)

Kiel är en idealisk startpunkt 
och slutdestination för 
Nordeuropakryssningar, 
men även en perfekt 
mellanstation. Den nya 
Cruise Terminal Ostseekai 
är en av de modernaste 
terminalerna vid den tyska 
kusten.

Östersjökajen är lättillgänglig för handikappade och har 
handikapptoaletter.
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A. Teegen

 Kiellinie (Killinjen)

Kiels populäraste 
promenadstråk heter 
Kiellinie. Förbi akvariet 
och säldammen kan 
man låta blicken 
sväva över fjärden. 
Vid hamnpiren väntar 
f o r s k n i n g s s k e p p 
från Leibniz-institutet 
för havsforskning på Kiel-universitetet på sina nästa 
forskningsexpeditioner. Över en trevlig kopp kaffe kan 
man iaktta livet på vattnet och helt enkelt koppla av. I det 
landsomfattande och unika seglarprojektet Camp 24Isieben 
utbildas seglare från maj till september under instruktion 
av professionella segeltränare i jollar, optimister och större 
segelbåtar direkt vid innerfjärdens strand.

Hela Kiellinie är handikappanpassat.
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M. Dietrich

7 Akvarium och sälbassäng

Det offentliga akvariet som drivs av Leibniz-institutet för 
havsforskning ger en inblick i mångfalden bland invånarna 
i våra hav, sjöar och floder och förmedlar även ett intryck av 
den färgglada undervattensvärlden med tropiska korallrev.  
Nästan unik är sillstimmet som finns här. Hundratals 
glänsande sillar simmar dygnet runt i sina typiska 
stimkonstellationer. 
I en vidsträckt säldamm 
utomhus finns det en 
grupp sälar. För några 
år sedan förstorades 
anläggningen enligt 
de stränga riktlinjerna 
som gäller i Schleswig-
Holstein. Man kan se 
sälarna dygnet runt 
både under och över 
vatten. Missa inte sälarnas utfodring (förutom fredagar) 
kl.10 och kl.14.30 under besöket.   

Öppet: april till september: kl. 9.00-19.00,
oktober till mars:   kl. 9.00-17.00

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

Akvariet är lättillgänglig och har en handikapptoalett. Även 
som rullstolsbunden har man delvis en väldigt bra överblick 
över säldammen.
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 St. Nikolai

Nikolaikyrkan vid Alter Markt är 
den mest kända kyrkan i Kiel och 
den äldsta bevarade byggnaden i 
staden. Kyrkan tros vara uppförd år 
1242. Kyrkan blev nästan komplett 
förstörd under andra världskriget. 
Framför kyrkan står den stora 
skulpturen ”Geistkämpfer” (ung. 
andekämparen) av Ernst Barlach, 
som symboliserar segern av det 
goda över det onda.

Alter Markt; 24103 Kiel
Tfn: (04 31) 982-6910 (pastor) eller (0431) 9 50 98 (kontor)

Kyrkan kan bara nås via en kullerstensgata, m.a.o endast 
begränsat tillgänglig. Toaletten är tillgänglig utan nämnvärda 
hinder.
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 Schwedenkai (Sverigekajen)

Sedan 1967 avgår från Schwedenkai 
storfärjor till Göteborg. Resan tar 
14 timmar. Destinationen lönar 
sig: Årligen reser runt en miljon 
passagerare till den västsvenska 
storstaden. Även bilar och fraktgods 
lastas med ombord. Med den nya 
terminalbyggnaden uppstår en ny 
arkitektonisk symbol för Kiel. 

Sverigekajen är endast begränsat åtkomlig för handikappade, 
dock har den en handikapppsanpassad toalett.
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A. Teegen

 Integrativa lekplatsen
 på Mittelstraße

2009 öppnades den första offentliga integrativa lekplatsen 
i Kiel. Konceptet för utformningen av lekplatsen skapades 
enligt ”Riktlinjer för integration av barn med handikapp 
på lekplatser i Nürnberg” i samarbete med ett integrativt 
barndaghem. Det finns en handikappvänlig sandlåda, 
breda kanor samt specialgungor. Alla redskap är väldigt 
bra lämpade för barn med handikapp!
Nära lekplatsen finns det en handikappvänlig parkeringsplats 
(tillfart via Knooper Weg/Teichstraße).
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 Det moderna Kiel:
 Hörn med Hörnbron,
 Germaniahamnen och Hörn Campus

Längst ut vid Kielfjorden finns ett område med namnet 
”Hörn”. Hela arealen mellan Norgekajen och slutet av Hörn 
var tidigare ett varvsområde. Direkt vid vattnet uppstår 
här Kiels nya hjärta: ”Kai-City Kiel” - en blandning mellan 
boende och arbete direkt vid vattnet.

Fotgängarbron över Hörn är 
en tredelad uppfällbar bro. Den 
förbinder den östra stranden 
med den västra. Man tar 
sig snabbt från den västra 
innerstaden till den östra och 
tvärtom. För att båtar skall 
kunna passera öppnas bron 
under en kvart på fasta tider och 
kan då inte passeras.

Under sommaren 2004 invigdes Kiels museumshamn, 
Germaniahamnen, under festliga former. Här kan besökare 
och promenerande se hur gamla båtar 
repareras, renoveras och poleras. 
Föreningsmedlemmarna berättar för 
besökarna om sina klenoder. Dock 
självklart är båtarna inte förtöjda 
hamnen året runt. Traditionen skall 
ju hållas vid liv. Därför kan man ofta 
även se enskilda båtar i aktion på 
fjorden. Jämfört med de moderna 
kryssningsskeppen verkar dessa 
”farfarsbåtar” som små nötskal - likväl 
är de vackra.

Alldeles i slutet av 
området Hörn ligger 
”Hörn Campus”. I denna 
byggnad som uppfördes 
2001 är olika företag från 
Kiel inkvarterade. Motiven 
vind, vatten och dynamik 
återspeglas i den välvda 
glasfasaden som är 
riktad mot stranden. Den 

vidsträckta trappan direkt framför byggnaden går ända ner 
till vattnet.

Hela Hörn har skapats handikappsvänligt resp. kommer att 
gestaltas utan handikappsfientliga hinder.
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B. Quante

Landeshauptstadt Kiel
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 Konsthall

Med varierande utställningar och ständigt nya program 
lockar konsthallen i Kiel, som drivs av Christian-Albrecht-
universitetet, inte bara Kielborna till museet. Nästan inom 
synhåll från Sverigekajen ligger den år 1905 uppförda 
byggnaden direkt vid vattnet.
Konsthallen har öppet dagligen, förutom måndagars, från 
kl. 10.00 till 18.00 och onsdagars till kl. 20.00. 
Mer information om aktuella utställningar, priser o.s.v. finns 
det konsthallens hemsida: www.kunsthalle-kiel.de.

Konsthallen är begränsat tillgänglig för handikappade, dock 
har den en hinderfri åtkomst till toaletten.

13

 Kieler Kloster (Kiels kloster)

Innan Kiel grundades instiftade greve Adolf IV år 1227 
detta franciskanerkloster som ligger i dagens gamla stad 
i Kiel. Under sin omväxlande historia har klostret bl.a. 
utgjort urcellen till dagens universitet i Kiel. Under andra 
världskriget förstördes klostret nästan helt. Endast en 
del av korsgången och det medeltida valvet samt tornet 
bevarades och kan ännu idag beskådas. På tomten 
byggdes ett bostadshus för teologistudenter.
Sedan 1999 finns det i det tidigare klostertornet ett 
klockspel med 50 bronsklockor, som spelas av en s.k. 
carilloneur första lördagen varje månad. Dessutom finns 
det i klosterträdgården ett litet kafé där man kan njuta av 
den lugna miljön i direkt närhet av Alter Markt.

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

Kiels kloster är begränsat tillgänglig för handikappade och 
har inte en handikapptoalett.
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 Centralstation

När Kiels centralstation uppfördes 1899 var järnvägen ett 
högmodernt transportmedel och utgjorde en symbol för ett 
växande och uppåtsträvande tyskt rike. En järnvägsstation 
var på den tiden ett sorts tempel som symboliserade 
samhällets framgång. Då var det naturligt att en sektion av 
stationen tillägnades den 
tyska kejsaren. På dess 
östra sida, som vetter 
mot vattnet, byggdes 
enkom för detta ändamål 
den s.k. ”Kaiserportal” 
(kejsarportalen). Härifrån 
kunde kejsaren gå ner 
för en stor trappa för 
att komma till sin yacht 
”Hohenzollern”. I dag kan man återigen gå nedför en större 
trappa till platsen framför centralstationen. Totalt sett utgör 
renoveringen av Kiels centralstation en lyckad kombination 
av historiskt byggnadsverk och moderna idéer. 

Centralstationen är lättillgänglig och har handikapp-
toaletter.
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 Kiels sjöfartsmuseum
 med museumsbron

Sjöfartsmuseet ligger direkt 
vid fjärden. Museet som 
ligger i stadens före detta 
fiskmarknadshall är en 
idealisk plats för att presentera 
Kiels maritima historia. Till 
museet hör även en sevärd 
”flytande” avdelning. Under 
sommaren kan gästerna se 
och beundra tre veteranskepp 
som ligger vid den nära 
belägna museumsbron.

Öppet:  dagligen   kl. 10.00 - 18.00
15.10. - 14.4.: Ti - Sö   kl. 10.00 - 17.00

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

Sjöfartsmuseet är begränsat lättillgänglig för handikappade 
och har två relativt stora toaletter.

11

La
nd

es
ha

up
ts

ta
dt

 K
ie

l

 Kiels stadsmuseum
 Warleberger Hof

Warleberger Hof mitt i gamla stan 
är det äldst bevarade bostadshuset 
i Kiel. Än i dag kan man få ett 
intryck av adlig bostadskultur 
från det tidiga sextonhundratalet. 
Utöver det imponerade källarvalvet 
finns historiska rum med målade 
stucktak, med värdefulla tapeter 
och väggmålerier. I dag ligger 
här stadsmuseet med varierande 
specialutställningar som behandlar 
stads- och kulturhistorien från 
framförallt 18- och 19-hundratalet.

Öppet: dagligen   kl. 10.00 - 18.00
15.10. - 14.4.: Ti - Sö   kl.10.00 - 17.00

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

Kiels stadsmuseum Warleberger Hof har även en 
handikappanpassad hiss och två små toaletter.
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Sjöfart i Kielfjärden (Kieler Förde)

Under sommaren är det högsäsong 
för sjöfarten på Kielfjärden. 
Ombord på rederiet Schlepp- und 
Fährgesellschaft Kiels båtar kan 
gästerna uppleva och njuta av den 
vackra Kielfjärden. Under fjärdturen 
får gästerna besöka skepp och båtar 
från hela världen: från klassiska 
segelfartyg och Skandinavienfärjor 
till lyxkryssare som lägger till i Kiel. Biljetter kan man 
köpa hos SFK Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH, 
Kaistrafle 51, i turistinformationen på Andreas-Gayk-Str. 
31, i kiosken vid Östersjöbadet i Laboe, i turistbyrån vid 
Österjöbadet Schönberg och ombord på båtarna.
Information ges på telefon: +49-(0)431 594-1266.

M. Krohn

 Rådhuset,
 rådhusplatsen,
 operan och ”Kleiner Kiel”

Rådhuset som byggdes under åren 
1907 till 1911 ligger på rådhusplatsen 
och ersatte det gamla rådhuset på 
Alter Markt. I det 106 meter höga 
rådhustornet som man kan bestiga 
med trappor eller hiss, och som ses 
som Kiels symbol, ljuder varje kvart 
ett klockspel. Kielteaterns operahus 
ligger direkt bredvid rådhuset och 
är också det ett mycket populärt 
turistmål. På rådhusplatsen invigs 
varje år seglarveckan Kieler Woche.

Runt om Kleiner Kiel finns 
många vackra platser som 
exempelvis Hiroshimaparken 
eller Ratsdienergarten. Här 
har vi justitieministeriet, Förde 
Sparkasses centralbyggnad 
och ett antal byggnader vid 
rådhusplatsen som utgör 
några av de vackraste stora 
byggnaderna från den s.k. 
gründertiden.

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

Rådhuset är lättåtkomligt för handikappade och har 
handikapptoaletter. Operahuset är endast begränsat 
tillgängligt.
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