
Bremen
23-25 december

Goslar
13-20 september

mns i historieskrivningen första gången i formen 
Bremun (på latin Brema) 787 AD då Karl den store 
upprättade ett biskopsstift där. 1186 utfärdades det 
första kejserliga privilegiet för staden, och 1246 fast-
ställdes valordningen till stadens råd och rådets be-
fogenheter definierades. Trots beroende av biskopen 
erhöll staden så småningom en tämligen självständig 
ställning, slöt handelsfördrag, förvärvade privilegier i 
England och Norge med mera och inträdde i Hanse-
förbundet. Mellan 1285–1358 och 1427–33 var den 
dock utesluten därur. Under 1400-talet löstes staden 
i stor utsträckning från sitt beroende av biskopen och 
fick status som en fri stadsstat.

Reformationen fann ett gynnsamt mottagande i 
staden och 1618 förklarades den reformerta läran för 
statsreligion. Staden kämpade ihärdigt för både sin 
religiösa och sin politiska frihet. Den senare kom 
dock i fara, sedan det omgivande biskopsstiftet i 
mitten av 1600-talet genom den westfaliska freden 
(1648) kommit i Sveriges ägo. När stadsrådet fick 
kännedom om att stiftet Bremen skulle avträdas till 
Sverige såg de, 1646, till att utverka ett frihetsbrev 
från kejsaren (till en kostnad av 100 000 floriner). 
Stadens ställning som fri riksstad hade innan detta 
aldrig haft officiell sanktion.
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Trots beroende av biskopen erhöll staden så småningom 
en tämligen självständig ställning, slöt handelsfördrag, 
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Sverige såg de, 1646, till att utverka ett frihetsbrev från 
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Reformationen fann ett gynnsamt mottagande i staden och 1618 förklarades den reformer-
ta läran för statsreligion. Staden kämpade ihärdigt för både sin religiösa och sin politiska 
frihet. Den senadas till 
såg de, 1646, till att utverka ett frihetsbrevSverige erkände dock inte detta sent tillkomna 
frihetsbrev vilket innebar att förhållandet mellan Bre
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