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Overblik 

Den gamle hansestad Bremen byder på en bykerne, 

der straks bringer besøgende århundreder tilbage 

til tiden med købmændenes oversøiske handel, 

Weserrenæssance i byggestilen og et væld af 

smukke gamle bygninger med 1400-talsrådhuset 

og domkirken i spidsen. 

Både rådhuset og domkirken er seværdige, og 

blandt perlerækken af andre interessante huse er 

Schütting og Bremens store kirker. Af nyere 

arkitektur er Universum og Himmelssaal steder, 

man bør prioritere. Böttcherstraße ved 

himmelsalen er et andet af Bremens mange 

stemningsrige steder. 

En særlig historie er Bremens Bymusikanter, som 

man møder mange steder i byen. Som brødrene 

Grimms fortælling af eventyret, er stemningen i 

byen taget som fra en af deres andre historier. 

Hyggelige pladser, gamle kirker, hvælvingerne 

Ratskeller og aftenener i gaden Schlachte er bare 

et lille udpluk fra Bremen, hvor alt ligger i dejlig 

gåafstand fra hinanden. 

Bremens grønne parker supplerer den gamle bydel 

og de skønne områder langs floden Weser. Byens 

historiske forsvarsvolde ligger som en halvcirkel 

rundt om byen, og det er en god ide at gå en tur 

ved voldgraven eller eventuelt nyde plænerne og 

træerne i Bürgerpark. 

Det moderne Bremen møder man med teknologien 

i højsædet. Det naturvidenskabelige 

eksperimentarium Universum er en besøgsmagnet, 

og man bør også tage en tur gennem dele af 

Bremens og hele verdens historie på 

Überseemuseum. Oplevelserne er altid lige om 

hjørnet, fx i de vidtstrakte parker på de tidligere 

volde eller langs floden Weser. 

God rejse! 
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De tidlige bosættelser 

I Bremens nuværende område bosatte den 

germanske folkestamme chaukerne sig omkring 

Jesu fødsel. Med folkevandringer hen mod 200-

tallet smeltede stammen sammen med sakserne i 

dette område og friserne længere mod nordvest. 

Gennem de følgende århundreder, op til 700-tallet, 

skete der bosættelser langs floden Weser. Det var 

på området Bremer Düne, der med sin beskyttende 

højde gav beskyttelse mod højvande. Samtidig var 

afstanden til vadesteder over floden ikke lang. 

Bremer Düne var et klitområde på 20-30 kilometer i 

længden, hvor Bremens gamle bydel senere 

voksede frem. Klitryggen var på stedet for byens 

nuværende domkirke omkring 10 meter høj. 

Omkring år 150 blev Bremen første gang nævnt 

under det nu hedengangne navn Fabiranum. Det 

var grækeren Claudius Ptolemäus, der beskrev 

bosættelserne langs Weser; Ptolemäus arbejdede 

som bibliotekar i Alexandria. 

 

 

Karl den Store og kristningen 

Under De Saksiske Krige i årene 772-804 kæmpede 

sakserne under Widukind mod Karl den Stores 

frankere, og de tabte. Karl den Store indførte loven 

Lex Saxonum, der blandt andet kom til at kristne 

befolkningen, idet tilbedelse af de hidtidige guder 

med Odin i spidsen blev forbudt. 

Bremen blev bispesæde, og i 787 blev Willehad 

byens første biskop. To år senere kunne han indvie 

den første domkirke på den lille bys højeste punkt. 

Kirken blev viet til Sankt Peter, hvis nøgle til 

Paradis blev og stadig er byens våben og symbol. 

 

Bispesædet i Bremen kom i 805 til at høre under 

ærkebispesædet i Köln, hvilket grundet lang 

afstand gav bremerne relativt frie hænder. 

Ærkebispesædet Hamburg blev plyndret af vikinger 

i 848, og ærkebiskop Ansgar flyttede sit sæde til 

Bremen, og dermed var Bremen blevet 

ærkebispesæde for Hamburg-Bremen. Dermed var 

der åbnet for missioner til Skandinavien og det 

nordøstlige, germanske område, og Bremen blev i 

denne tid kaldt for det nordlige Rom grundet dens 

religiøse vigtighed og rolle mod nord. Fra byen 

udgik Ansgar som Nordens apostel og kristnede 

dele af de skandinaviske vikinger. 

Danske vikinger kom dog også til Ansgars nye 

sæde, og i 850 hærgede de og ødelagde blandt 

andet Bremen domkirke, så en ny måtte opføres. 

Omkring domkirken blev der bygget 

fæstningsværker, så dette territorium gennem 

århundreder var som en by i byen. 

 

 




