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Historien om Stige by og Stige Ø

Stige by:

Er fra 01. januar 2010 en nordlig bydel i Odense, tidligere en by med 2.460 indbyggere,
beliggende ved Odense kanal. Kanalen forbinder havnen i Stige med Odense fjord og Odense
havn.

Navnet Stige

er formentlig identisk med det gamle danske ord Stika, der betyder stok eller stage.
Disse stager satte man i fjordbunden ud for Stige og dannede derved et forsvarsværk - en
skibsspærring, der skulle holde ubudne gæster ude.

1696 - 1806

Stige oplevede en vis befolknings- og bebyggelsesudvikling i 1700-tallet, idet flere skippere
byggede deres huse på jord, som i 1718 var tillagt det fynske ryttergodsdistrikt. De to første
skippere havde angiveligt fået tilladelse i 1696 og 1697 til at opføre deres huse på egen
bekostning på vilkår der betød at bygningerne efter deres død skulle tilfalde kongen og derefter
kunne bortfæstes.

Dette skete imidlertid ikke. Omkring 1704 og igen omkring 1714 havde Odenses magaistrat
ønsket, at skipperne skulle flytte til købstaden, men stiftamtmændene havde støttet skipperne,
og udfaldet blev fra 1718, at de skulle betale landgilde (Ydelse som en fæstebonde skulle give
til jordejeren en gang årligt) til regimentskassen. Angiveligt drejede det sig om 8 skippere.
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Skipperne sejlede i slutningen af 1700-tallet på skibe, der ejedes i anparter af borgere i Odense
og dem selv. En del af disse skibe gik på langfart til Middelhavet, Lissabon, Norge, Lübeck,
Østersøen og København.

I 1733 var 15 skibe hjemmehørende i Stige og i 1769 kulminerede det med 30 skibe.

i 1804 blev Odense kanal taget i brug og med den flyttede man havnen ind til Odense og det
var intet mindre end en katastrofe for Stige, for de velhavende skippere og søfolkene flyttede
med og efterlod både tomme boliger og pakhuse. Stiges storhedstid som søfartsby var slut.

Senere fik fiskeriet betydning ved siden af skibsfarten. I en beskrivelse fra 1806 hedder det: i
Lumbye Sogn ligger det kendte fiskerleje Stige, som ernærer sig af søfarten, og noget fiskeri.
Forbi dette fiskerleje går kanalen til Odense. Byen Stige har 9 boelsteder eller halve gårde, 8
huse med jord og 42 uden jord.

Vi arbejder stadig med historien om Stige. Hvis du kan/vil bidrage med både nyt og gammelt,
historier og ikke mindst billeder m.m. så send venligst en mail til info@stigeonline.dk med
navn, adresse og tlf. nr.

KILDER: Wikipedia, Odense kommune, www.odensefjord.dk , www.fynskebilleder.dk , Stige
Friskole og
www.lilianhedelund.dk/
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