
Broby Lokalhistoriske Forening har udgivet en række spændende bøger samt en DVD omhandlende 

historien fra Broby området. 

Bøger og film kan købes ved henvendelse til foreningen eller på arkiverne i Broby. 

 

 

BROBY KOMMUNE 1966 - 2006 
 

DVD med optagelser fra den gamle Broby Kommune. 

Filmen viser glimt fra hverdagslivet i Broby i tiden fra 

2004 til og med 2006. 

Vi følger byggeriet af Åløkkeparkens nye boliger.  

Vi er med til det historiske møde i kommunal-

bestyrelsen, hvor det bliver besluttet at gå med i 

Faaborg-Midtfyn Kommune fra 1. januar 2007. 

Der er besøg på blandt andet Løgismose Mejeri, 

gartneriet Rosanova og maskinfabrikken Ken. 

Vi kigger indenfor i et par af kommunens institutioner, 

ser på moderne landbrug og besøger Trente Mølle og Lærkedal. 

Fritidslivet og den smukke natur er heller ikke glemt. 

Tidligere kommunaldirektør i Broby Kommune Preben Overbeck har lagt stemme til optagelserne. 

Redaktion: Margit Larsen, Marie Kallehauge 

Spilletidl: 120 minutter 

Udgivet: 2007 

Pris: 100 kr. 

 

 

Sandholts Lyndelse – landsbyen med sammenhold og styrke bind 1 
 

Landsbyen Sandholts Lyndelses historie fortalt med 

afsnittene: 

Oldtid – Middelalder og tiden op til 1750. 

Fra fæste- og hovbonde til selvejer. 

Udskiftningen i 1796. 

Byvandring anno 1796. 

Kirken – Skolen og Smedjen. 

Andelsmejeriet Sinai . 

Forsamlingshuset og Andelsfryseriet. 

1900-tallet. Århundredet hvor det gamle bondesamfund 

forsvandt. 

Odense Aa – omkring Sandholts Lyndelse. 

Byvandring i Sandholts Lyndelse 2004. 

Sandholts ejere. 

Præster i sognet gennem tiderne. 

Redaktion: Jørgen Krog, Marie Kallehauge 

Sidetal: 132 med et væld af billeder 

Udgivet: 2004 

Pris: 120 kr. 



  

 

Broby med posten – postkort fra perioden 1900 – 1950 
 

Postkort fra ”de gode gamle dage” før 1950. 

Bogen indeholder postkort fra alle egne af Broby. 

Motiverne er ledsaget af kortfattede fortællende tekster. 

Redaktion: Margit Larsen, Marie Kallehauge 

Sidetal: 96 med 175 postkortmotiver 

Udgivet: 2003 

Pris: 100 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsliv i Broby fortalt i billeder - fra tiden før 1950 
 

Bogen bringer billeder af arbejdslivet, som det formede sig i 

”de gode gamle dage” med afsnit om landbrug og gartneri, 

håndværk, industri, transport og fragt samt serviceerhverv og 

kvindearbejde. 

 

Broby var en typisk landkommune, så landbrugsarbejde fylder 

en del i bogen, men der var også rigtig mange forretninger og 

mindre erhvervsvirksomheder. 

Redaktion: Margit Larsen, Marie Kallehauge 

Sidetal: 84 med mange billeder 

Udgivet: 1998.  2. oplag - genoptrykt 2005 

Pris: 100 kr. 

 

 

 

 

 

BROBY KOMMUNE - gennem 25 år.  Udkom i 1991. Udsolgt. 

 

Mejerier i Broby Kommune gennem 100 år.  Udkom i 1988. Udsolgt. 

 


