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Forsvaret af landet har i høj grad bestemt 
Stribs udvikling. Før 1650’erne var Strib-
halvøen et ret øde sted, men så beslutter 
kong Frederik 3 at anlægge fæstningsvær-
ker på Frederiksodde på Jyllandssiden og 
Sophiæodde på Fynssiden. Frederiksodde 
bliver til Fredericia. Det påbegyndte arbej-
de på Fynssiden bliver ikke afsluttet, men 
det sætter gang i Strib. I 1654 oprettes et 
færgeri med tilhørende færgekro. Der har 
givetvis været megen aktivitet ved anløbs-
broen, da byggearbejderne står på. Og de 
første færgemænd, Jens Færgemand og Jep 
Fænø, har haft travlt med årer og sejl. I 
flere århundrede er overfarten Strib-
Fredericia vigtig i både krigs- og fredstider. 

Under Napoleonskrigene først i 1800-tallet 
er der igen militær aktivitet i Strib. Skibe 
lægger nu til skibsbroen med materiel og 
forsyninger til batterierne ude på spidsen af 
Odden og lidt nord for Færgegården. Sol-
dater og udstyr skal fragtes over bæltet. I 
1814 bliver der fred og rolige tider. 

I 1848 gør de tysksindede i Slesvig-Holsten 
oprør. De vil løsrive sig fra kongeriget 
Danmark og have en fri forfatning. Dan-
ske jenser drager sydpå for at stoppe oprø-
ret. Det tyske Forbund og Preussen støtter 
oprøret militært. De driver de danske sol-
dater tilbage og besætter store dele af Jyl-
land, herunder fæstningsbyen Fredericia. 
Danske ingeniørsoldater bygger i al hast 
militære skibsbroer ved Strib. Her bliver 

sårede soldater sat i land. Soldater, udstyr 
og materialer udskibet og modtaget. Den 8. 
maj 1848 sejler en skibsflåde ud fra Fynssi-
den for at bombardere tyskerne i Frederi-
cia. Som svar sender tyskerne en regn af 
kanonkugler over bæltet. En rammer Fær-
gegården i Strib, som udbrænder.  
   Skibsbroerne får betydning i krigens 
videre forløb. Stormagterne har intervene-
ret i konflikten og Preussen trækker sine 
tropper tilbage. Det svækker oprørerne, 
som nu belejrer Fredericia. Først i juli 1849 
er trafikken på skibsbroerne særlig stor. 
Friske soldater med udstyr skal over til den 
belejrede by. En hærenhed er samlet ved 
Staurby og marcherer skjult i terrænet gen-
nem Røjle og Røjle Mose til Strib, hvorfra 
den bliver sejlet til Fredericia. Den 6. juli 
myldrer danske soldater ud af byen og 
driver belejrerne på flugt sydpå. Nu er 
oprørerne i defensiven. Der er flere træf-
ninger i den kommende tid, inden der ind-
gås fred i 1850. Men den løser ikke det 
grundlæggende problem: Kampen mellem 
dansk og tysk i hertugdømmerne. 
 
Den bryder ud i lys lue i 1864. Igen må 
danske ingeniørtropper bygge skibsbroer i 
Strib. Efter tilbagetoget fra Danevirke den 
5. februar, rykker preussiske tropper op til 
Dybbøl, hvor den ene danske hærenhed 
har slået sig ned ved skanserne. Østrigske 
tropper besætter det meste af Jylland og 
belejrer Fredericia, hvor den anden danske 
hovedstyrke befinder sig. Skibsbroerne i 
Strib bliver afgørende for forbindelse til de 
belejrede soldater i Fredericia. Da det 
brænder på ved Dybbøl først i april, er der 
brug for forstærkning for at holder preus-
serne tilbage. Hæren sender den 10. april 8. 
Infanteri Brigade på 3000 soldater til Dyb-
bøl. Halvdelen bliver sejlet til Strib, den 
anden halvdel til skibsbroen ved Baaring 
Vig. Lokale bønder kører dem i deres fjæl-
vogne sydpå til Faaborg, hvorfra de bliver 

sejlet til Als. De når frem til Dybbøl og 
deltager i kampen, da preusserne stormer 
og indtager Dybbølskanserne. Sidst i april 
rømmer danskerne Fredericia. Igen skal 
tusindvis af soldater, heste, kanoner og 
udstyr fragtes over bæltet. En stor del 
kommer til Fyn via Strib, hvor der er travl-
hed ved skibsbroerne, til krigen slutter i 
august 1864. 

Nu er det slut med militære skibsbroer i 
Strib. Men endnu en vigtig afgørelse ud fra 
forsvarshensyn får betydning for Strib. I 
1863 beslutter Rigsdagen, at statsbanen 
skal dreje nordpå mod Strib lige før Mid-
delfart. Man vil tilgodese fæstningsbyen 
Fredericia, frem for en overfart mellem 
Middelfart og Snoghøj. Det er også mili-
tært sikrere, at dampfærgerne sejler direkte 
til fæstningsbyen ad den korteste rute. I 
1866 bliver banegård og færgelejer i Strib 
taget i brug, og passagerer, gods og senere 
tog sejles til Fredericia. Alt det sætter gang 
i Strib. Der kommer tog- og færgefolk til 
byen. Der bliver bygget huse og flere fær-
gelejer. Færgegården opstår som et mon-
dænt badehotel med koncertsal, hvor man-
ge af datidens kunstnere optræder.  
   I løbet af 1900-tallet udvikler Strib sig til 
den by, vi kender i dag. 

Skibsbroer i Strib i krig og fred    

Udsnit af kort fra 1657, tegnet af en 
svensk spion. (Stik i Middelfart Museum) 

A. Batteri, B. Batteri, C. Færgegården, D. 
Landevejen, E. Skibsbro Ved Norden Bro. 
(Tegning: Lokalarkivet Strib) 

Soldater overføres i 1864 til Fredericia fra 
skibsbro i Strib. (Fra 200 Træsnit 1864) 

Hjuldamperen Lillebelt ved færgelejet i 
Strib ca. 1872. (Tegning: Lokalarkivet i 
Strib) 


