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Det høje rustfarvede tårn rejser 
sig abrupt fra det flade 
marsklandskab. Ved første øje-
kast ligner det noget, der er som 
taget ud af en computer-anima-
tion, men tættere på er man ikke 
i tvivl om ægtheden.

Vi beinder os i udkanten af den lille by 
Hjemsted i det sydvestlige Jylland. Her 
åbnede Marsk Tower, som det kaldes 
af hensyn til udenlandske turister, tid-
ligere i år.

Marsktårnet er resultatet af lokale 
kræters ønske om at skabe en lokal 
turistattraktion, og det er i høj grad 
lykkedes. Tårnet er både spektakulært 
at se på, ligesom man fra toppen har en 
fremragende udsigt over den om-
kringliggende marsk og store dele af 

Nationalpark Vadehavet. I umiddel-
bar nærhed er udsigten præget af lade 
marker, men i klart vejr kan man se 
helt til Esbjerg, Rømø og sydspidsen af 
Fanø.

Marsk Tower er 25 meter højt, men 
da det står på et højt sted, rager tårnets 
top hele 36 meter op over havets over-
lade. Turen op i det spiralformede 
tårn, hvis udseende er inspireret af en 
menneskelig DNA-streng, foregår ad 
snoede trapper. 146 trin op og 131 ned.

Der er en vej op og en anden vej ned, 
hvilket er ganske smart, da man så 
ikke møder modsatrettet traik un-
dervejs. Trapperne bliver gradvist bre-
dere på vej opad og munder øverst ud 
i en 110 kvadratmeter stor udsigtsplat-
form. Der er elevator i tårnets midte, så 
også kørestolsbrugere og gangbesvæ-
rede kan komme op og nyde den 360 
graders udsigt.

Tårnet er bygget i stål, der med ti-
den vil irre, så udseendet passer bedre 
ind i omgivelserne.

Marsktårnet er tegnet af det ver-
densberømte arkitektirma BIG 
(Bjarke Ingels Group) og er en del af 
Marsk Camp, der også rummer mini-
golbane, urtehave, restaurant samt 
glampingtelte og plads til autocam-
pere.

Landsdelens højeste
Sønderjyllands højeste udsigtspunkt 
– og bedste vil de leste mene - ligger i 
64 meters højde på toppen af Steigen-
berger Alsik Hotel & Spa i Sønderborg 
– i daglig tale blot Alsik.

Det 70 meter høje hotel har 19 eta-
ger, og udsigtsplatformen Point of 
view ligger på 16. etage. Herfra har 
man en suveræn udsigt ud over det 
smalle stræde Als Sund, Christian den 
X’s bro, det jyske fastland og det meste 
af Sønderborg by. I det jerne kan man 
ovenikøbet se nationalklenodiet Dyb-
bøl Mølle.

360 graders udsigten kan nydes 
gennem store glasvinduer, som er med 
til at bestemme temperaturen inden 
for på udsigtsetagen. Den er nemlig 
energineutral og styres således af tem-
peraturen uden for. Derfor kan et be-
søg være koldt om vinteren og ganske 
varmt om sommeren i bagende sol-
skinsvejr.

Man behøver ikke at bo på hotellet 
for at få glæde af udsigten fra Point of 
View, da der er gratis adgang for ofent-
ligheden. Det kræver dog, at man på 

SE SØNDERJYLLAND  
FRA OVEN
Er du i Sønderjylland i eterårsferien, er der lere gode muligheder for at 
komme til tops og nyde lotte udsigter

Med inspiration fra en menneskelig 
DNA-streng rager Marsk Tower i 
Hjemsted 25 meter op fra jorden. 
 JESPER MØLLER
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FERIEOPLEVELSER MED 
MUSEUM VESTSJÆLLAND
Det er sjovere end du tror

Museum Vestsjælland byder på oplevelser for hele familien 

på tværs af generaioner. I skoleferierne er der ekstra 
spotlight på familievenlige akiviteter inde og ude - og alid 
med masser af hygge og god id. 

I inder det hele her vestmuseum.dk 

- hjemmesiden bliver løbende opdateret.

Besøg os

Museum Vestsjælland er Vest- og 
Midtsjællands fælles hukommelse med 11 
lokale museer i 6 forskellige kommuner.



forhånd bestiller billet, da der kun er 
plads til 80 personer på udsigtsetagen 
ad gangen.

Som en kuriøsitet ik restauranten 
Syttende, der ligger på etagen over 
Point of View og har navn eter sin eta-
ge, fornylig Sønderjyllands første Mi-
chelin-stjerne.

Til tops i vandtårnet
En tredje spektakulær sønderjysk 
udsigt inder man et sted, der slet 

ikke var tiltænkt at være et udsigts-
punkt. Det handler om det gamle 
vandtårn i Tønder by, der i dag er en 
del af et stort museumskompleks, 
der hører under Museum Sønderjyl-
land. 

Det tidligere vandtårn rummer en 
eksklusiv samling af stole fra den be-
rømte møbeldesigner Hans J. Wegner, 
der er et af Tønders mest berømte bys-
børn. Før sin død skænkede Wegner 
36 af sine berømte stole til museet, og 

de udgør i dag en permanent udstil-
ling, der er fordelt på vandtårnets otte 
etager.

Eter at have betragtet Wegner-sto-
lene kan man fra vandtårnets øverste 
dæk nyde en forrygende udsigt ned 
over byens hustage og Tøndermar-
sken. I klart vejr kan man se helt til 
Tyskland.

Det tredelte museum, som vandtår-
net er en del af, består desuden af 
Kunstmuseet Tønder med nordeuro-

pæisk kunst fra det 20. og 21. århund-
rede samt Kulturhistorie Tønder med 
diverse former for håndværk og kul-
turhistorie fra egnen.

Det gamle vandtårn i Tønder er nu 
museum og huser en stor samling 
Wegner-stole samt et flot udsigts-

dæk.  JESPER MØLLER

Et udvalg af Wegner-stole flankerer 
den skønne udsigt fra øverste eta-

ge i Tønders gamle vandtårn. 
  MUSEUM SØNDERJYLLAND

Steigenberger Alsik Hotel & Spa 
rager højt op i Sønderborg. Be-
mærk et af de øverste dæk udeluk-
kende med store glasruder – det er 
udsigtsdækket Point of view.   
JESPER MØLLER

Broklapperne på Christian den X’s bro er oppe, og i baggrunden ligger kongeskibet Dannebrog for anker foran 
Sønderborg Slot – alt sammen set fra udsigtsdækket på Alsik.  JESPER MØLLER
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BOOK  I DIT LOKALE CITYBOWLING CENTER 
ELLER PÅ CITYBOWLING.DK

BUFFET TILBYDES I TIDSRUMMENE 11-14 OG 17-20

EFTERÅRSFERIETILBUD!

119,-
PR. PERSON FOR 

1 TIMES BOWLING, 

PIZZABUFFET, 

SNACKKURVE 

+ POMMES


