
City Guide
Husum i en nøddeskal              

Din servicepartner i Husum
• Turistinformation og rådgivning
• Gratis formidling af lokale overnatningssteder (hotel, pension, 
  ferielejlighed, sommerhus, privat værelse m.v.)
• Attraktive pakkearrangementer og gruppetilbud
• Formidling af by- og temature, lokale guides
• Tips til ophold, arrangementer og udflugter
• Færge- og fjernbusbilleter
• Husum-Shop
• Service-partner for forretningsrejsende (www.nordsee-congress.de)

Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH
Tourist Information Husum 
Großstraße 27 · 25813 Husum
Tel. + 49 (0) 48 41 / 89 87-0 · Fax + 49 (0) 48 41 / 89 87 90
info@husum-tourismus.de · www.husum-tourismus.de

Åbningstider Tourist Information Husum
Nov-mar: Man-fre  kl. 09.00 - 17 .00 
Apr-okt: Man-fre  kl. 09.00 - 18 .00 
Lør (hele året):  kl. 10.00 - 16 .00 
Andre åbningstider meddeles forinden, f.eks. hvis forretningerne 
har åbent på søn- eller helligdage.
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Omkring slottet 

Husum Slot (10) er bygget i hollandsk renæssancestil og ligger 
midt inde i byen. Slottet blev opført i det 16. århundrede som her-
tugresidens og lå dengang endnu uden for bygrænsen. Det er det 
eneste slot på vestkysten i Slesvig-Holsten, og i vore dage har det 
bl.a. skabt sig et ry som internationalt kultursted. Hvert år i august 
danner slottet rammen om den unikke klaverfestival ”Raritäten der 
Klaviermusik“, og i slotsparken kan man hvert forår opleve en sand 
farveeksplosion, når millioner af krokusser forvandler den til et lilla  
blomsterhav. I forbindelse med krokusblomstringen kårer byen 
også sin egen krokusblomstmajestæt.

Omkring slottet kan man gå på opdagelsestur og bl.a. opleve  
Poppenspäler Museet (Poppenspäler Museum) (11), der tager 
de besøgende med på en fantastisk rejse ind i dukketeatrets  
verden. På Tysklands ældste friluftsmuseum, Ostenfelder Bonde-
huset (Freilichtmuseum Osternfelder Bauernhaus) (12), drejer alt 
sig om bondelivet i gamle dage, og i Julehuset (Weihnachtshaus) 
(13) er det ikke kun børnenes øjne der lyser, når der fortælles om  
julens traditioner i husets skønne udstilling. Husum har også et 
dansk kulturcenter. Det hedder Husumhus (14), og er et vigtigt     
mødested for dialog på tværs af kulturerne.

Schobüll

Hvilken udsigt! er det første, man tænker, når man står i Husums 
bydel Schobüll. Her findes der ingen diger, dvs. man kan lade blikket 
vandre frit ud over havet. Havbroen (15) ved Nationalparken Vade-  
havet (verdensnaturarv) indbyder til en frisk tur over vandet eller 
havbunden (vaden) - alt efter om det er høj- eller lavvande. I den 
smukke lille kirke ved havet (16) kan man opleve meget fine kon-
certer. Det specielle ved Schobüll og omegn er forbindelsen mellem 
hav og vadehav, salteng og mark, skov og hede, der tilsammen ud-
gør det karakteristiske nordfrisiske landskab.

Messecenter Husum & kongrescenter

Som fremsynet by, når det gælder vedvarende energi, har Husum 
skabt sig et navn i hele verden. Vindenergimessen HUSUM Wind, har 
gjort den hyggelige by ved havet til verdens ”vindhovedstad nr. 1” og 
til Slesvig-Holstens førende messeby. I 2010 har Messe Husum fået 
et multifunktionalt kongrescenter, Messe Husum & Congress (17), 
der er beregnet til messer, konferencer og kongresser samt store kul-
turelle begivenheder.

Nærmere informationer på: www.nordsee--congress.de (tysk)

Byture
i Husum

Oplev den livlige havneby og dens mange facetter

Hvis du gerne vil lære Husum lidt nærmere at kende, kan du tage 
med på en bytur med lokale guides, der på underholdende vis 
fortæller om deres by og dens seværdigheder. Du kan også tage 
med byens nattevægter på vandring gennem gader og stræder 
(forår/efterår/vinter).

Nærmere oplysninger om organiserede byture/rundture fås hos 
Tourist Information Husum eller på www.husum-tourismus.de/Stadt-
fuehrungen. Til grupper tilbydes individuelle by- og temature, forskel-
lige moduler samt rejseleder (også på dansk).

Kultursti

Hvis du har lidt mere tid til rådighed, kan du følge byens kultursti 
(Kulturpfad). Informationsfolder om kulturstien fås hos Tourist Infor-
mation Husum.

Kolofon
Udgivet af Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH
www.husum-tourismus.de
Udformning NORDNORDWEST www.nordnordwest.com
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Du finder os også på:
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Din mobil rejsekammerat
www.husum-tourismus.de



Omkring havnen

På havnen i Husum er der masser af liv og aktivitet, f.eks. når tide-
vandet skyller ind over kysten og ind i byen to gange om dagen. Dér, 
hvor skibsværfterne i sin tid bestemte livets gang på havnen, ligger i 
dag byens rådhus (Rathaus Husum) (01). Den maleriske inderhavn 
indbyder til hyggelige gåture – både ved høj- og lavvande.

På Nordfrisland Museet Husum i Nissenhuset (Nordfriesland Mu-
seum. Nissenhaus Husum) (02) og på Søfartsmuseet Nordfrisland 
(Schiffahrtsmuseum Nordfriesland) (03) kan man få meget mere 
at vide om tidevandet i Husum, skibsfart, skibsbygning, stormfloder 
og digebygning, og på Nationalpark-Hus Husum (Nationalpark-
Haus Husum) (04) får man masser af spændende informationer om 
den unikke Nationalpark Vadehavet, der er den største nationalpark 
mellem Nordkap og Sicilien.

Ligeledes nede ved havnen ligger Theodor-Storm-Centret (Theodor-
Storm-Zentrum) (05), der er viet til byens store søn, digteren Theodor 
Storm (1817-1888). Kulturcentret „Speicher Husum“ (06) er kendt 
langt ud over bygrænserne, og på restauranterne og caféerne i nær-
heden kan man gå på kulinarisk oplevelsesrejse. Af regionale speci-
aliteter skal især nævnes de små lækre nordsørejer. Byens rejekut-
tere og lidt større handelsskibe holder til i yderhavnen, der absolut 
også er et besøg værd med dens pulserende, maritime stemning. 
Uanset årstiden er også stranden ved Nordsø-diget (Dockkoog, ca. 
2 km vest for centrum) et godt sted at tage hen, hvis man har lyst til 
en dukkert i Nordsøen eller en tur på diget.

Omkring markedspladsen 

Kun få skridt fra havnen begynder indkøbsbyen Husum. Bylivet udspil-
ler sig en stor del af tiden omkring markedspladsen, der i sin tid blev 
anlagt som handelsplads tæt på havnen og for en sikkerheds skyld et 
par meter højere oppe end denne på grund af risikoen for stormflod. 
På torvet mødes man gerne omkring Tine-brønden (Tine-Brunnen) 
(07). En af Husums ældste bygninger er det historiske rådhus (Histo-
risches Rathaus) (08) på pladsens nordside. En anden bygning, der 
præger bybilledet, er den klassicistiske bykirke Skt. Marien (Stadtkir-
che St. Marien) (09), der blev opført efter tegninger af den berømte 
danske arkitekt C.F. Hansen, der bl.a. også har skabt Vor Frue Kirke 
i København. Torsdag og lørdag er faste torvedage i Husum. På re-
gionens største grøntorv kan man få sig en hyggelig snak og købe 
et stort udvalg af friske regionale råvarer og produkter, lige fra ost til 
friskfanget fisk.

Byens hyggelige stemning gør shoppingture i Husum til en helt  
speciel oplevelse, ikke kun fordi der er et bredt udvalg af butikker, 
men også på grund af den særlige stemning, der hersker herude ved 
havet.

Husum i en nøddeskal 

Omkring havnen
01  Rathaus
02  Nordfriesland Museum.
 Nissenhaus Husum
03  Schiffahrtsmuseum Nordfriesland
04  Nationalpark-Haus Husum
05  Theodor-Storm-Zentrum
06  Speicher Husum

Omkring markedspladsen 
07 Tine-Brunnen
08 Historisches Rathaus  / 
 Tourist Information 
09 Stadtkirche St. Marien 

Omkring slottet 
10  Schloss vor Husum / Schlosspark
11  Poppenspäler Museum
12  Freilichtmuseum Ostenfelder 
 Bauernhaus
13 Weihnachtshaus
14 Husumhus

Schobüll
15 Seebrücke Schobüll
16 Kirchlein am Meer

Messecenter Husum & kongrescenter
17 Messe Husum & Congress  (MHC) / 
NordseeCongressCentrum (NCC)

Dette er kun et lille udpluk af, hvad man kan se og 
opleve i Husum. Du kan få flere oplysninger hos Tourist 
Information Husum og på www.husum-tourismus.de

1 | Hyggelig bytur omkring markedspladsen i 
Husum  2 | Maritim stemning i Husums inder-
havn  3 | Frit udsyn og stor horisont:
Nationalparken Vadehavet ved Schobüll 
4 | Kultur og krokusblomster: Husum Slot       

Velkommen i Husum
Moin Moin!

Husum er en charmerende og livlig havneby, der ligger ved vest-
kysten i Slesvig-Holsten. Den er hyggelig og udadvendt, innovativ og 
fremtidsorienteret, maritim og naturlig, og så har den mange spæn-
dende kulturtilbud. Vil du opleve en typisk nordfrisisk by, så kom til 
Husum.

Med sine omkring 23.000 indbyggere er Husum hovedbyen i Nord-
frisland, der ligger i den dansk-tyske grænseregion. Husum kan på 
en måde takke den store stormflod i 1362 for sin eksistens. Den-
gang blev store dele af kysten oversvømmet, og den på det tidspunkt 
ubetydelige lille by fik pludselig tilgang til havet, hvilket hurtigt satte 
gang i handelslivet og gjorde Husum til en vigtig handelsplads. Byen 
er desuden kendt for sit rige kulturliv og sine gode indkøbsmulighe-
der og som et sted, hvor man kan opleve Nordsøen og Vadehavet på 
nærmeste hold, bl.a. på de nordfrisiske øer og halliger.

Husum er også den store tyske digter Theodor Storms fødeby, og 
han har givet sin hjemby en plads i litteraturen med digtet „Byen“ 
(på tysk „Die Stadt“). Af hans øvrige værker er bl.a. romanen „Skim-
melrytteren“ (på tysk „Der Schimmelreiter“) blevet oversat til mange 
sprog.

Husum tiltrækker mange turister, uanset om det er for en eller flere 
dage, og en af grundene er Husums centrale placering i forhold 
til Vadehavet, der siden 2009 har været på UNESCOs liste over  
verdens naturarv. Ferieregionen Husumer Bucht, der ligeledes har 
byen som sit centrum, regnes blandt de mest afvekslende turist-
regioner i Slesvig-Holsten.

Tag på opdagelse i Husum – med et par tips fra os!
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