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Folkekulturens ven fylder 70 år 
Sorø - 15. februar 2015 kl. 07:23 

Af Martin Pedersen 

Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk 
Mange kender nok Jørgen From Andersen fra 
Broby Gamle Skole, Lille Anes Venner, Hauchs Psysiske Cabinet  
eller et af de mange andre projekter, han har været involveret i. 
Den 18. februar bliver han 70 år, og dermed er det også tid til at drosle ned for 
initiativerne, fortæller han. 
 
Han voksede op i landsbyen Rødding lige ved Limfjorden, og der blev interessen for 
folkekultur vakt. 
 
Han flyttede til København og seneretil Albertslund, hvor han blev flittig gæst i 
Albertslund Folkemusikhus. Der blev han gode venner med to par med børn, deriblandt 
musikeren og teatermanden Benny E. Andersen, og sammen besluttede de sig for, at de 
ville flytte ud på landet og skabe et sted med natur og heste. Et sted, hvor man også 
kunne danse og dyrke folkekulturen. Valget faldt på Broby Gamle Skole, som var til salg, 
og dermed flyttede flokken til Broby i 1984. 
 
- Da vi kom hertil, kiggede folk selvfølgelig på Bennys lange hår. Men de lokale blev 
glade for, at vi var nogle, man kunne drikke en øl med, og som ikke røg hash, siger Jørgen 
From Andersen til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske Slagelse. 
Broby Gamle Skole blev aldrig til det idylliske landsted med natur og heste, som de 
havde forestillet sig. I stedet blev tiden brugt på at skabe et traktørsted og et 
forsamlingshus, som i dag har navnet Folkekulturværkstedet. 
 
Fødselsdagen bliver fejret med en reception på Broby Gamle Skole lørdag den 21. februar 

klokken 14 til 17. 

 

18. februar fylder Jørgen From Andersen 70 år. 
Han har tilbragt meget af sin tid på Hauchs 
Psysiske Cabinet og på Broby Gamle Skole, hvor 
han bor. 
Foto: Anders Ole Olsen 


