
Ołtarz kościoła Św. Marien 
 

Dwuskrzydłowy późnogotycki ołtarz w prezbiterium 
kościoła parafii katolickiej pod wezwaniem Św. 
Marien jest najcenniejszym dziełem sztuki  
w Steinheim. Trzynaście wypukłorzeźb 
umieszczonych w centralnej części ołtarza zostało 
wykonanych przez nieznanych rzeźbiarzy około roku 
1500. Przedstawiają one w bardzo sugestywny sposób 
Mękę Chrystusa. Sięgające połowy wysokości ołtarza 
portrety czterech proroków, tj. Izajasza, Jeremiasza, 
Ezechiela i Daniela zostały umieszczone w niszach po 
prawej i lewej stronie tabernakulum. Zostały one 
wykonane przez rzeźbiarza Mormanna ok. roku 1913. 

Wyrzeźbił on także Madonnę z boskim dzieciątkiem (Madonna jest patronką kościoła i parafii) i anioły 
znajdujące się w górnej części ołtarza. Mormann, poprzez dodane przez siebie rzeźby, nawiązuje do 
twórczości artystów późnego baroku. Chcieli oni nie tylko oddać realizm Męki Pańskiej z towarzyszącym 
jej cierpieniem, ale również wywołać w widzu współczucie dla cierpienia Jezusa. 
 
 

Zamek na wodzie Thienhausen 
Wieś Thienhausen leży pomiędzy miejscowościami Steinheim  
a Rolfzen w dolinie strumienia Holmbach. W roku 973 należący do 
jednego z rycerzy zamek Thienhausen był wzmiankowany po raz 
pierwszy w archiwach Corvey. Od roku 1576 zamek był 
zamieszkiwany przez baronów von Haxthausen. Zamek, taki jakim 
można podziwiać go dzisiaj, został wybudowany w roku 1609 przez 
barona Tönnies von Haxthausen. Zdobiony szczyt dachu  
w południowym skrzydle zamku ma cechy stylu regionalnej 
architektury zwanego Weserrenaissance. Szczyt udekorowany jest 

cenną rzeźbą przedstawiającą ukoronowaną Madonnę z dzieciątkiem. Dwuskrzydłowy zamek posiada 
kwadratową wieżę po stronie wewnętrznej, z kolei po stronie zewnętrznej znajduje się narożna wieża  
z dachem w kształcie stożka. Powtarzające się pożary zdziesiątkowały historyczne zabudowania zamku. 
Po przeprowadzce do zamku barona Augusta von Haxthausen (1792 - 1866), zamek przeżywał czas 
największej świetności. W tym czasie w zamku Thienhausen mieszkało wielu poetów i pisarzy. W latach 
1867 do 1887 mieszkał tu m.in. lekarz i poeta Friedrich Wilhelm Weber (1813 - 1894), który zdobył 
sławę z dnia na dzień po publikacji wiersza epicznego „Dreizehnlinden". Ponadto rodzinę von 
Haxthausen odwiedzała również kilkakrotnie poetka Annette von Droste-Hülshoff.  
Zamek może być zwiedzany tylko od zewnątrz. 
 
Zamek na wodzie Vinsebeck  

Zamek Vinsebeck jest unikalnym budynkiem w stylu barokowym, 
wybudowanym w latach 1717 – 1720 przez Justusa Wehmera na 
wysepce w kształcie czworokąta, otoczonej szerokim 17 metrowym 
kanałem. Budynek, który ma kształt litery H, składa się z dwóch 
pięter. Ażeby dostać się na dziedziniec znajdujący się przed 
zamkiem należy przekroczyć most. Po obu stronach dziedzińca 
znajdują się dwie okrągłe wieżyczki. Portal przy wejściu do ogrodu 
ma okrągły balkon ze schodami wiodącymi na most zwodzony. 

Częściowo zachowano barokowy charakter ogrodu z kamiennymi posągami oraz fontanną Neptuna. Sam 
zamek, będący perłą późnego baroku, wzbudza zainteresowanie bogatym wyposażeniem wnętrz. 
Dodatkową atrakcją zamku jest sala balowa z cennymi obrazami, pokój afrykański (nazwa wiąże się z 
fascynacją właściciela Afryką), pokój Driburg" i pokój chiński z ręcznie malowanymi tapetami z XVIII 
wieku. 
 



Muzeum mebli w Steinheimie 
 

Steinheim jest znany nie tylko jako obszar handlu, ale również jako 
tradycyjna siedziba przemysłu meblarskiego. Tradycje miasta  
w tym zakresie są prezentowane w muzeum w Steinheim, gdzie 
mieszczą się meble z różnych epok wykonane przez miejscowych 
stolarzy meblowych w ciągu ostatnich stuleci. Podczas zwiedzania 
można podziwiać nie tylko piękne zabytkowe meble, ale również 
narzędzia.  
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