
Katedra jako pierwsze duże założenie ceglane miała początkowo funkcję kościoła 

biskupiego pw. Św Jana Chrzciciela i kościoła parafialnego św. Mikołaja. 

Kościół Mariacki, wybudowany w latach 1250-1350, jest symbolem władzy i główną 

świątynią mieszczan średniowiecznej Lubeki. Znajduje się w dzielnicy Kaufleute, 

obejmującej teren od brzegów Trave do samej świątyni. Wybudowana w sąsiedztwie ratusza. 

Kościół św. Piotra po pierwszy jest wzmiankowany w 1170 roku. Świątynia określana 

jest jako lubecki kościół cesarski (Turris in ede s. Petri corona deaurata cum armis cesaris et 

urbis insignata est, 1492). Ponadto wokół kościoła św. Piotra znajdował się drugi rynek 

średniowiecznego miasta. 

Kościół św. Idziego – najmniejszy i najbardziej na wschód wysunięty kościół starego 

miasta Lubeki, znajdował się w centrum dzielnicy rzemieślników. Romański kościół z 1227, 

przebudowywany do XV wieku. 

Obecny kościół św. Jakuba konsekrowany był w 1334 roku jako świątynia żeglarzy i 

rybaków. Jednak wzmianki o wcześniejszej budowli pochodzą z 1227 roku. Stanowi 

przystanek na szlaku do Composteli. 

Franciszkanie (+ kościół św. Katarzyny) pojawili się w Lubece w 1225 roku i byli 

pierwszymi franciszkanami na terenie północnych Niemiec. Sprowadzeni zostali 

prawdopodobnie z Magdeburga, w którym bytowali od 1223. Zakonowi podarowano miejsce 

na rogu  Königstraße i Glockengießerstraße. 

Burgkloster (+ kościół św. Marii Magdaleny) – wzniesiony jako zamek na północnych 

obrzeżach miasta pomiędzy wieżą zamkową a placem Koberg, a w 1229 przekazany 

dominikanom – od tej pory drugiemu już zakonowi mendykanckiemu w Lubece. Do dziś nie 

zachował się kościół, a w pozostałej części znajduje się muzeum. 

Augustianie (+ kościół św. Anny), obecnie muzeum St. Annenmuseum. Położone w 

sąsiedztwie kościoła św. Idziego, z początku XVI wieku. 

Das Kloster, dessen Gemeinschaft der Augustinerregel folgte und zunächst mit Augustiner-

Chorfrauen aus dem Stift Steterburg begründet wurde, diente vor allem der Unterbringung 

unverheirateter Töchter Lübecker Bürger. Auf Vorschlag des Lübecker Bischofs wurden 

Kloster und Kirche der Heiligen Anna geweiht. Kilka lat później w wyniku reformacji 

klasztor zamknięto.  
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