Velkommen til
Sønder Broby Brobyværk
På den vestlige side af Odense Å ligger Brobyværk Kro, der
er kongelig privilegeret i 1732, men der har været kro på
stedet også før den tid. Kroen ligger idyllisk ved Odense Å
i naturskønne omgivelser.

På den vestlige side af Odense Å lå
fra 1648 til 1658 våbenværket Brobyværk – en af Fyns første industrivirksomheder – der producerede våben
til den danske
hær samt gallavåben til kongen, bl.a. partisaner. Det var
3 af disse partisaner, der indgik i Brobys
kommunevåben.
Før 1648 og våbenværkets oprettelse
har der antagelig ingen bebyggelse
været på den vestlige side af åen.
Våbenværket eksisterede i 10 år. Det
blev ødelagt af de svenske tropper i
krigen 1657-60 og blev aldrig siden
genopført. De tilhørende arbejderboliger blev dog skånet for ødelæggelse
og blev begyndelsen til bydelen Brobyværk vest for Odense Å.

Omkring Sdr. Broby-Brobyværk er der mange syrenhegn, dels
som skel mellem marker dels langs mange af vejene. Flere veje
har syrenhegn på begge sider.
I blomstringstiden om foråret giver syrenerne et helt specielt flot
syn med de lange lilla bånd gennem landskabet.
I Brobyskov, Tørringe Have,
Tvedshave og Onsebakke er der mulighed for vandreture
i meget smukke
skovområder, der
til dels er ret kuperede.

Pjecen udarbejdet af
Sønder Broby Lokalhistoriske Arkiv
Guidede ture kan tilbydes: Tlf. 62 63 21 10

Omkring kirken på
den østlige side af
Odense Å ligger
den ældste del af
landsbyen Sønder
Broby med gårde,
huse og vandmølle.
Den overvejende
del af landsbyens
gårde ligger fortsat
på samme sted,
som de har gjort
gennem mange
hundrede år.
Umiddelbart op til landsbyen Sdr. Broby ligger herregården Brobygård, der indgår i Muckadell gods. Brobygårds hovedbygning er fra 1673, udlængerne er
genopført efter brand i 1921.

Sønder Broby - Brobyværk ligger
ved en vigtig overgang over Odense
Å, og bynavnet Sønder Broby kendes tilbage til 1300-tallet, medens
bynavnet Brobyværk er opstået i
1600-tallet.
Omkring Odense Å i Sønder Broby
- Brobyværk er der et meget unikt
bevaringsværdigt landsbymiljø med
både kirke, vandmølle, smukke
gamle gårde og huse samt en enestående natur.
Sønder Broby Kirke ligger højt på
den østlige side af Odense Å omgivet af landsbyen, som har givet sognet navn. Kirken er fra omkring
1200 tallet og har romanske, men
kun lidt afdækkede kalkmalerier i
apsis, en romansk døbefond med
billedfrise, en renæssance prædikestol og en ny
altertavle af
kunstneren
Sonia Brandes.

Odense Å er Fyns
længste og mest
vandrige å, der afvander en meget stor del
af Syd- og Midtfyn.
I 2002 blev der anlagt
en fiske- og faunapassage i Odense Å, idet
den middelalderlige
opstemning blev
erstattet af et stensat
stryg.
Sønder Broby Vandmølles historie kan med sikkerhed føres tilbage til 1500-tallet, men der har sandsynligvis været mølle i Sdr. Broby længe før. Vandmøllen var i drift indtil 1966. Møllen er fredet
og de fine bygninger er i høj grad med til at skabe det bevaringsværdige miljø i byen. Møllen har et
funktionsdygtigt
vandhjul og kværne.
I møllens tidligere
udlænger og stuehus er i dag indrettet moderne lejligheder.

KEN A/S er landsbyens store virksomhed
med mere end 60
års erfaring inden for
udvikling, produktion, salg og servicering af desinficerende opvaskemaskiner,
bækkenvaskere og
laboratorieopvaskemaskiner samt opvaskemaskiner til storkøkkener og fødevareindustrien.

