Şatolar, kaleler, beylik malikaneleri
Schloss Cappenberg in Selm
Kaza dairesinin mimari hazinesi kuzeyde: Cappenberg şatosu 1122 yılında kont Gottfried ve Otto von Cappenberg
tarafından Alman toraklarında ilk Prämonstratenser manastırı bir vakıf olarak kurulmuştur. İlk özel mülk sahibi
Prusya devlet reformcusu Karl Freiherr taştan ve taşa (1757-1831) idi. İlk yazılı terekesi vakfın ortaçağ evraklarının
büyük bir kısmıyla birlikte şatoda bulunmaktadır. Westfalya sanat ve kültür tarihi eyalet müzesi ve Westfalya
Münster arşiv dairesi batı kanadında sürekli
sergiyi sunmaktadırlar. Freiherr vom Stein &
Cappenberg“. Kaza dairesi bölgeler üstü kabul
edilen sanat sergisi sunumuyla orta mesafededir.
Sıcak mevsimlerde ayrıca Cappenberg ikinci
kahvaltı müziği için vakıf kilisesine davet ediyor.
Schlossberg | Selm

Schloss Schwansbell in Lünen
Schwansbell ismine rağmen “gerçek” bir şatodur, daha çok layık
olduğu şekliyle temsil edilen bir Villa değildir. Bugünkü, Wilhelm
von Westerholt tarafından yeni gotik stilde inşa edilmiş olan yapı
(1872-1875) Westfalyanın en eski aristokrat malikanelerinden
sayılmaktadır. İdare binasında (1853) 1840-1930 yaşam kültürüne
yönelik bir sergisi, oyuncak ve bebek bölümü ve 19. - 20. yüzyıl
dökme demir ve sobalarıyla Lünen şehrinin müzesi bulunmaktadır.
Eski ağaç mevcuduyla şato parkından geçen yol Lünen Seepark’a
uzanmaktadır, göl, sahil ve daha fazlasıyla büyük bir dinlenme
bölgesi.
www.luenen.de

Burg Botzlar in Selm
Botzlar kalesi bir ortaçağ eyalet kalesinin ardıl binasıdır ve 19.
yüzyılın başlarında kurulmuştur. Bir ortaçağ kule evinin kalıntıları
bugüne kadar kalmıştır. Botzlar birçok Gräften ile bezenmişti, en
sonuncusu 1960’lı yıllarda kapatıldı. 1982 yılında bina restorasyon
çalışmalarından sonra törenle yeni belediye ve vatandaş merkezi
olarak açıldı. Bugün yerleşim ve organizasyon merkezi olarak hizmet
vermektedir.
www.selm.de

Burg Unna
Kalenin kuruluşu muhtemelen kont Engelbert III. von der Mark’a kadar geriye
uzanmaktadır. 14. yüzyılda şehir surlarının kuzeydoğu köşesinde bir kale
inşa etmiş. 19. yüzyılda tesisi tadilatlar neticesinde dış cephe olarak oldukça
değiştirilmiştir. Belediye 1936 yılında orada “Hellweg-Müzesini” kurdu. Değişken
sergiler Unna şehrinin tarihi ve Hellweg bölgesi ile ilgili sürekli sergiyi tamamlıyor.
Bodrum kubbelerinin izlenmesi görülmeye değer.
www.unna.de

Haus Heeren in Kamen
Heeren malikanesi bölgenin en güzel su şatolarından sayılmaktadır ve
1697 yılından beri von Plettenberg-Heeren ailesinin mülkiyetindedir.
1606 yılında bir an der öncü binasının yerine kuruldu. Görüntüsüne şato
benzeri bir karakter üç kanatlı yapısal ön kale bütünlüğü dikkat çekicidir
(1689- 1693). Şato parkında 1850 yılında kurulmuş olan limonluk Karl
Friedrich Schinkel’in bir öğrencisi tarafından tasarlanmış.
Heerener Straße 177 | Kamen

Haus Brüggen in Bönen
Eski şövalye malikanesinin ana binası 1718/19 yıllarında
Bramey-Lenningsen semtinde 1582 yılından bir tesisin yerine
kuruldu ve 1843 yılındaki onarım çalışmalarından sonar
bugünkü şeklini aldı. Ön arazideki birbirine doğru yatan sivri
köşeli iki yarım kargır samanlık 18. yüzyıldan kalma. Brüggen
malikanesi bugün özel tarım işletmesi olarak kullanılmaktadır.
Kamener Straße 12 | Bönen

Haus Opherdicke in Holzwickede
Holzwickede’deki Opherdicke malikanesi
Eski beyler malikanesi kaza dairesinin
güneyinde Ruhr havzasının tepelerindeki
Haarstrang’da benzersiz bir durumda
bulunuyor. Opherdicke malikanesinin
kökleri 12. Yüzyıla kadar geri uzanıyor.
1687 yılında hazır hale getirilmiş ama
bina tüm yan binaları arsası ve arazisiyle
birlikte 1980 yılında Unna kaza dairesince
edinilmiştir ve sergi, müzik ve küçük
sanatlarla kültür ve buluşma merkezine
dönüştürülmüştür.
Dorfstraße 29 | Holzwickede

Haus Ruhr in Schwerte
Ruhr su kalesi malikanesi 17. ile 19. yüzyıl arasında bir
ortaçağ savunma tesisinin kalıntıları üzerinde oluşmuştur.
Bina kompleksi 1987 yılında onarılmış ve Ruhr akademisi
araştırma işletmesi için özel bir Grafik-Dizayn ve sanat
öğrenim enstitüsüne dönüştürülmüştür.
www.ruhrakademie.de

Haus Villigst in Schwerte
Geçmişi 12. yüzyıldan bir şövalye malvarlığına dayanan
Villigst malikanesi tarihten gelen mimari bütünlüğü
büyülüyor. Belgelerde Villigst’ten ilk defa 1170 yılında
bahsediliyor. Baron Ludewig von Elverfeldt bugünkü
binayı 19. yüzyılın başlarında klasik stilde inşa ettiriyor.
1948 yılında Westfalya Protestan kilisesi tarafından
devralınıyor, onarılıp ve değiştiriliyor ve ikinci dünya
savaşından sonra Almanya’da ilk oturum merkezi olarak
düzenleniyor.
www.haus-villigst-ortlohn.de

Steinhaus in Werne
“Taş bina St. Christophorus kilisesinin ve tarihi belediye
binasının yanında geçmişte yarım kargır binalarla yoğrulmuş
olan şehirde herhalde en eski taş bina. Eski Burgmann
malikanesi 1560 yılından kısa bir süre sonra inşa edildi ve
1983 yılından beri Werne şehir kütüphanesinin mekanıdır.
www.werne.de

Impressum
Kreis Unna - Der Landrat | Presse und Kommunikation
Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna
© Photos: Detlef Podehl, Klaus Mischke, Kreis Unna, nowofoto, Stadt Lünen, Werne Marketing
01/2017

