
Ballerup Kammerkors forhistorie 

 

7. maj 1936 stiftes Ballerup Arbejder Sangkor, et mandskor om hvis aktiviteter vi intet ved.  

 

Det næste der foreligger, er et sæt vedtægter for Ballerup Koret, dateret 8. november 1961. Det er nu et blandet 

kor, men det fremgår af §8 og §9 at det er en videreførsel af Ballerup Arbejder Sangkor, der hermed har fået 

nyt navn og nye vedtægter. 

 

 



 

 

 

Ballerup Korets første koncert er lørdag 18. maj 1962 i Skovlunde skole, hvor koret synger danske sange, og 

dirigenten hedder Tage Morten. 

 

  

  



Allerede året efter afløses han af organist Svend Madsen, og af et billede fra forårskoncerten 18. april 1964 

fremgår det at der nu ikke er ret mange tilbage fra Arbejder Sangkoret. 

 

Svend Madsen dør pludselig i juni 1964, og efter annoncering i Politiken under rubrikken "Teater og Musik 

tilbydes" tiltræder kapelmester og komponist Poul London som ny dirigent.  

Der har efterhånden etableret sig et mønster med en forårskoncert og en julekoncert, der som regel omfatter 

deltagelse af instrumentalensembler og solister. Entréen andrager 3,00 kr. (børn, pensionister og soldater dog 

halv pris), og der udtrykkes i foromtalen til julekoncerten 10. december 1964 en formodning om at disse 

beskedne beløb ikke bør kunne skræmme nogen til at blive væk.   

Ved koncerterne drages der ofte fordel af at den professionelle pianist Olga Nørgård også synger i koret, og 

ved forårskoncerten 1965 trækker Poul Londons på sine omfattende kontakter i musiklivet, herunder at han er 

gift med operasangeren Annie Jessen. Det er derfor ikke urimeligt at entréen ved denne lejlighed 

ekstraordinært sættes op til henholdsvis 5,00 kr. og 2,50 kr. 

 

Der gøres løbende seriøse anstrengelse for at hverve nye sangere. Der annonceres i Ballerup-Måløv Avis, og 

før sæsonstart i såvel 1965 som 1966 bliver der via distributionscentralen omdelt løbesedler til samtlige 

husstande i kommunen. Forårskoncerten 1966 dirigeres af en vikar, idet Poul London instruerer Kiss me Kate i 

Aarhus. Fra september 1966 flyttes øveaftnerne fra værelse 19 på Parkskolen til sanglokalet på Ballerup 

Gymnasium, og selv om Poul London ved sæsonstarten stadigvæk figurerer som dirigent for koret, kan man 

12. januar 1967  i Balleup-Måløv Avis læse at koret har fået ny dirigent 



 

Hans Ulrick Holm står for forårskoncerten 1967. Den organiseres i samarbejde med Musikforeningen Baldur, 

og i modsætning til tidligere er korets bidrag nu udelukkende a cappella satser: 

 

Om det er dirigentens plan om "en vis form for uddannelse af stemmerne" der har været for meget for koret, 

vides ikke, men faktum er at man i Politiken for søndag 11. juni 1967 indrykker en annonce 

 

Den nye dirigent er Ejvind Lender, om hvem det i Ballerup-Måløv Avis i en fyldig omtale af dirigentskiftet 

hedder "Man har til den påbegyndte sæson ansat hr. Ejvind Lender som korleder, og hr. Lender har straks fra 

den første sangaften med stor vivacitet og inspiration ledet koret på en sådan måde, at medlemmerne har følt 

sig i stand til at yde store præstationer ...". Den 10. december gives den første kirkekoncert udenfor 

lokalområdet i Bistrup kirke, og konceptet med en årlig forårskoncert videreføres.  



Koret har efterhånden fået en anselig størrelse, og ved julekoncerten 1968 er der for første gang et større værk 

på programmet, Buxtehudes kantate "Eders hele værk". Men samarbejdet med Ejvind Lender stopper da han i 

starten af 1969 flytter til Ollerup.  

 

At samarbejdet har været godt fremgår af det brev han 25. januar 1969 sender til koret.  

  
 

8. december 1968 må man så igen annoncere i Politiken, og en af dem der responderer er den da 26-årige stud. 

mag. Frede V. Nielsen 

 



Første prøve er 8. januar, og allerede søndag 2. februar 1969 har han sin ilddåb ved en koncert i gymnasiets 

festsal, organiseret af Ballerup og Omegns Folkedanserforening, hvor koret synger fire sange der passer til 

lejligheden 

 

Under Fredes ledelse fortsætter koret den udvikling hen imod et mere ambitiøst repertoire præget af større 

kirkemusikalske værker, der i det små blev startet af Lender. Allerede ved en koncert i Skt Markus kirke 13. 

april 1969 er Buxtehude kantaten suppleret med Schütz værket Jesu Kristi syv ord på korset, og det fortsætter i 

efteråret 1969 med Händels Coronation Anthem og det følgende år Haydns Kleine Orgelmesse.  

Ved årsskiftet 1970/71 tager koret konsekvensen af sin ændrede profil, og skifter navn til Ballerup 

Kammerkor. 

 

Den første koncert under korets nye navn finder sted i Adventskirken søndag 16. april 1971. Den gentages i 

Ballerup kirke 5. maj, og programmets hovedværk er Bachs kantate nr. 150 Nach dir, herr, verlanget mich. Et 

halv år senere følges op med Bachs motet Jesu, meine Freude, og de følgende sæsoner med Mozarts Missa 

Brevis i D-dur og Haydns Paukemesse. 



 

 

 
 

Medens koret i sine første 7 år fra starten i 1962 frem til julen 1968 havde ikke mindre end 5 forskellige 

dirigenter, varede samarbejdet med Frede V. Nielsen i 25 år, frem til julen 1993. Over den periode gik han fra 

at være en ung stud.mag., der endnu ikke havde aftjent sin værnepligt, til at være professor i musikvidenskab 

ved Danmarks Pædagogiske Universitet med en doktorgrad tildelt for disputatsen Oplevelse af musikalsk 

spænding. Hans betydning for korets udvikling kan ikke overvurderes.   
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