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BAKGRUND OCH STUDIER 

Redan i tidiga år visste jag att det är musik jag vill jobba med, på ett eller annat sätt. Sången och 
speciellt körsången kom snabbt att bli en stor del av min fritid.  

Eftersom jag började spela piano relativt sent blev det instrumentet aldrig något 
huvudinstrument för mig utan det blev sången som började prägla min tillvaro allt mer. Jag 
fascinerades av de möjligheter som den gav. Dessutom var min första sånglärare Sven-Olof Ray 
och sedan Fride Häggblom i Vasa stora inspiratörer som gav mig det självförtroendet man 
behöver för att våga sjung inför publik. 

Efter nian i Kronoby högstadium styrde jag kosan till Vasa och Evangeliska folkfolkhögskolan. 
Där tillbringade jag två år på musiklinjen och trivdes utmärkt. Jag fick ju verkligen göra det jag 
helst av allt ville, nämligen att musicera och sjunga samt umgås med kompisar! Under det andra 
året hade vi Bengt Forsblom som musiklärare och jag kommer aldrig att glömma när han efter 
att ha hört mig berätta att jag ville söka till kyrkomusikavdelningen på Sibelius-Akademin 
(orsaken var, ärligt talat att jag inte kände till någon annan linje) svarade mig att ”det är nog 
svårt att komma in där”. Därefter satte han för mig en oerhört svår Haydn pianosonat framför 
mig på pianot och sa att ”detta är nivån på stycken du måste spela på inträdesförhöret”. Det var 
tack vare min goda vän Stefan Lönnquist som jag sökte in.  

Året var 1978 och det året kom två svenskspråkiga in till kyrkomusikavdelningen och det var 
Stefan och jag. Så killen från Hästbackbyi i Tärjär for till huvudstaden med huvudet bokstavligt 
talat i säcken. Vi bodde tillsammans det första året och för att sedan skaffa egna bostäder. 
Snabbt blev det klart för mig att det är sång jag ville satsa på. 

Studietiden var trevlig och mycket lärorik. Dagarna fylldes av orgel- och pianospelning, 
sångstudier, musikteorier av olika slag, musikhistoria, kördirigering och partiturspelning och 
som biinstrument cello. Dessutom hade vi på kyrkomusikavdelningen olika kyrkliga ämnen och 
teologiska ämnen för att bli bekanta med kyrkans lära och vad det betyder att jobba inom den 
evangelisk-lutherska kyrkan. 

Efter 4 års studier på kyrkomusik erhöll jag 1982 min Kantor-Organistexamen och fick en tjänst i 
dåvarande Lukas församling i Helsingfors. Jag hade under studietiden jobbat en hel del inom 
olika församlingar i Hfors och trivdes i staden. Jag fick väldigt fort klart för mig att jag vill 
fortsätta med sångstudier och opera, så jag sökte in till allmänna avdelningen (solistiska) och 
kom in. Därefter studerade jag sång för Henrik Lamberg fram till 1986 då jag gjorde min 
diplomexamen. Däremellan hade jag fått klart mina sångpedagogstudier och musikerexamen. 



FLYTTEN TILL JAKOBSTAD 

Det fanns några saker under min tid i Helsingfors som jag överhuvudtaget inte tänkte på, en sak 
var att bo i Jakobstad. Eftersom jag under min studietid satsade stort på sången och 
pedagogiken, var sångpedagog ett drömyrke som jag fantiserade om. När tjänsten som lektor i 
solosång i det nygrundade Svenska Konservatoriet i Jakobstad blev lediganslagen var det inte 
svårt att söka den. Vi var tre sökanden och jag trodde naturligtvis att jag inte skulle få tjänsten 
men det lyckades och flytten till Österbotten blev ett faktum. Men innan flyttlasset gick blev det 
inryckning i Finlands armé där jag -hör och häpna- trivdes utmärkt. 

Naturligtvis var den första tiden som lärare jobbig med massor av förberedelser men jag trivdes 
med jobbet, med kollegerna och med mina studeranden.  

Staden var ju inte på något sätt obekant för oss, dessutom hade vi en hel del bekanta som var 
kvar i nejden eller som hade flyttat tillbaka från sina studieorter för jobb. 

 

 DIRIGENTENS VÄRLD 

En av mina studeranden på konservatoriet var Mats Sjölind som sedan kom att bli dirigent för 
Sångens vänner. När han inledde sin period som dirigent för kören blev jag snabbt intresserad 
av körsången i nejden. Jag hade ju under min tid i Helsingfors sjungit i väletablerade körer 
såsom Jubilate med Astrid Riska och Chorus Sanctae Cecilie eller Cecilakören under både Lena 
von Bondsdorffs och Ilkka Kuusistos ledning så ribban var ganska högt ställd när jag som 
nybakad musiker kom ut i arbetslivet i Jakobstad. 

1990 inledde jag min 5 år långa period som dirigent för Tonfallet och snabbt märkte jag att som 
ledare är kontakten med sångaren av yttersta vikt. Mycket tid gick åt till att leta fram rätt 
repertoar och eftersom Tonfallet sjöng en repertoar som jag inte alls var bevandrad i blev det 
många timmar av sökande efter rätta sånger. Snabbt märkte jag även att det mest viktiga i 
körsång är inte att kunna sina stämmor utan att kunna förmedla det som står i de tryckta 
noterna och i stämmorna.  

 

TIDEN MED SÅNGENS VÄNNER  

1995 blev dirigentskapet för blandade kören Sångens vänner i Jakobstad ledig och efter en kort 
tids funderande tackade jag ja till att börja leda kören. Efter 5 år med Tonfallet märkte jag att 
min kunskap om rytmmusik och rytmkörsång hade nått sin vägs ände så det var enkelt att 
avsluta tiden med den kören. Fast det hade varit väldigt lärorikt och nya erfarenheter ger bara 



mera kött på benen. Studierna vid Sibelius-Akademin var väldigt klassiskt inriktade och det är 
först under min aktiva tid som musiker och sångare som jag kommit i kontakt med rytmmusiken 
och dess underbara värld. 

Pedagogik och psykologi har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag visste tidigt att jag vill 
förkovra mig inom just den pedagogiska sidan av undervisningen. Att körpedagogik och 
körpsykologi skulle komma att uppta en så stor del av min aktiva tid blev bara bonus i mitt 
musikerliv. 

Sångens vänner har alltid värnat om det traditionella och det som är (jord)nära. Därför blev 
steget ändå ganska stort för mig att börja med dirigentskapet för kören. Visserligen hade även 
Tonfallet värnat om den traditionella musiken och sångerna men Sångens vänners repertoar 
utgick i stora drag från den typen av musik. Samtidigt som jag inledde min tid med SV började 
jag även aktivt jobba med Finlandssvenska sång och musikförbund, FSSMF och Pedersöre 
bygdens sång och musikförbund, PBSMF. När FSK bildades blev jag snabbt medlem i dess 
musiknämnd och därigenom kom jag i kontakt med hela det Finlandssvenska musiklivet. Det var 
intressant att följa med de äldre och mera erfarna dirigenterna och se deras sätt att jobba och 
att se på saker och ting i körsångens underbara värld. 

Repertoaren jag till en början jobbade med var, som jag sagt, traditionell körsång, en hel del 
sådant som kören redan hade på sin repertoar, finlandssvensk och nordisk, madrigaler och en 
del visarrangemang. Den typen av sånger fanns ju då inte i mitt sk notbibliotek så det blev att 
skaffa en hel del nya noter och att bekanta sig med den stamrepertoar som körerna sjöng i 
slutet av 1990 talet.  

Snabbt märkte jag att Sångens vänner är en kör med ambitioner och vilja att utvecklas. Detta 
resulterade naturligtvis i att även jag var tvungen att lägga ner tid på att finna nya 
undervisningsvägar för att den enskilda körsångaren skulle utvecklas på bästa möjliga sätt. Varje 
enskild sångare i en kör är som en sträng i ett instrument. Klingar det fel klingar hela 
instrumentet fel. Därför blir en stor del av ledarens arbete att få sångarna att tänka åt samma 
håll och att använda sin röst på samma sätt fast utgångspunkterna kan vara helt olika från 
person till person. Där hade jag stor nytta av att undervisa solosång, enskild undervisning, där 
man lägger vikt vid sångarens inre styrkor och den enskilda sångröstens kapacitet och möjlighet. 
Tidigt började jag prata om psykologisk pedagogik och inte pedagogisk psykologi som det heter i 
pedagogikstudier. Med det menar jag att som ledare bör man kunna se och förstå det som 
händer inuti en person när man använder sångrösten, mentalt men naturligtvis även 
fysiologiskt.  

Sångens vänner har alltid haft gemenskap som en viktig del i körens verksamhet. Man skall må 
bra av att komma till kören och att vara tillsammans med de andra medlemmarna i kören. Ingen 



skall känna sig utanför, alla skall vara delaktiga i det instrument som skall frambringa de 
vackraste tonerna som kan produceras. Repertoaren är en väldigt svår sak när det gäller att 
trivas. Alla har vi ju olika tycke och smak och alltid är det någon sång som passar sämre in i 
sammanhanget. Ibland händer det även att dirigentens ambitioner vad gäller sånger inte 
överensstämt med sångarens och då kan det bli svårt att nå det resultat man gärna vill ha. 

Med tiden märkte jag att sångarnas sångintressen ändrades till det mera moderna vilket gjorde 
att de traditionella körsångerna inte var lika framträdande som i början av min tid med kören. 

 

RESORNA 

Under mina drygt 25 år med kören hann vi uppleva mycket. Resor, konserter, sitsar, fester och 
mycket mer. Man kunde tycka att det skulle bli tråkigt att vara bokad varje tisdag för körövning i 
Svenska gården, men nej. Naturligtvis var man trött ibland men för det mesta var man mycket 
piggare, trots jobbet, när man efter 21 kom hem på kvällen. 

Förberedelsen för resor, konserter är ett kapitel för sig. Dels ska man bestämma repertoar, få 
den att passa in i sammanhangen, dels ska det vara sånger som kören orkar fila på i det oändliga 
inför kommande konserterna. För man vill ju inte göra bort sig när man åker på resa. Alltid är 
det ju någon som inte kommer med av olika orsaker och det gör att jag som dirigent blir 
tvungen att fundera på hur jag skall få dom personerna motiverade att ändå vara med på 
övningarna som hålls inför resan. Men då brukar jag påpeka att dessa sånger kommer ju att 
användas vid andra tillfällen i framtiden. 

Vi har upplevt mycket, vi har sett mycket, vi har varit med om saker vi inte skulle ha fått uppleva 
som privatpersoner. Dråpliga saker har hänt och även mindre trevliga saker har hänt, men alltid 
har det blivit bra till slut. Ett exempel är vår resa till Paris när vi efter konserten i slottet Vaux le 
Vicomte intog en superfin middag i konstnärsbyn Barbisson. Calvadosen vi beställde in kostade 
skortan och notan blev sedan något helt otroligt. Ravall slutade andas för en kort stund när han 
såg slutsumman. 

Vi har firat ett jubileum på Viking line på vår resa till Åland, var det visst. Då fick vi erbjudande 
att bli allsångsledare på båten men det blev aldrig nåt mer av den saken. 

Vi har gjort resor i Finland, konsert i Borgå domkyrka och bott på ett inte allt för snyggt motell, 
varit på körläger på hotell Arthur i Helsingfors, Kivitippu i Lappajärvi och Härmän kuntokeskus i 
Härmä. I Österbotten har vi väl sjungit i de flesta kyrkor åtminstone här i norra delen. Skratten 
från bussresorna och alla historier som berättats där klingar ännu i dag i mina öron. 



Resorna har slipat sångrösterna, förenat gemenskapen och synen på körsång har 
förhoppningsvis gjort att den enskilda individen har utvecklats som sångare men också som 
människa, mycket tack vare glädjen i att få sjunga och vara tillsammans. 

 

VÅGA – VILL -KAN 

Dessa tre ord ligger som grund för nybörjarkörerna Kör för alla som Carolina af Ugglas och 
Yvonne af Ugglas drar (drog) i Stockholm med omnejd för ett antal år sedan. Jag använde mig av 
dessa tre ord i min undervisning för nybörjarkören Kör för alla som jag höll i Arbis regi under ett 
antal år. Jag kom även i mitt jobb med Sångens vänner att använda mig av dessa tre ord som 
grund för undervisning samt i övningarna.  

Ofta kan steget att börja i en kör vara stort. Att Våga öppna sin mun och släppa ut sin röst 
avslöjar mycket av ens identitet och personlighet. Att våga ta sig an nya utmaningar i livet är 
mycket beroende av det skedet man för tillfället befinner sig i. Men om man Vill göra någonting 
så Vågar man det också. Viljan är ofta väldigt viktig i körsång. Viljan att ta sig an nya utmaningar, 
viljan att lära sig något nytt, viljan att ta sig an sådana uppgifter och repertoar som man inte 
känner till och är bekant med.  

Men när man en gång Vågat komma till övningen, märker man att man Vill sjunga, vill vara 
tillsammans i ett socialt sammanhang, vill göra något tillsammans och då känner man att man 
ofta Kan göra det man trodde och funderade att är omöjligt för en. Jag tror att alla som sjunger i 
en kör verkligen Vill sjunga. Det känns inte tillräckligt med att man går där hemma och lallar på 
utan man vill vara med i ett större sammanhang, man vill känna gemenskap och samhörighet. 
Vara med i en social gemenskap. Dessutom sägs det ju att musik förenar människan som balsam 
för själen. 

 

HEDERSMEDLEM 

”Bill har med sin stora kunskap, sitt brinnande intresse och varma hjärta, varit med och utvecklat 
Sångens vänner under 25 års tid” – citatet slut. Dessa ord står som motivering för 
hedersmedlem nummer 17 i Sångens vänner. Utmärkelsen är daterat till den 11 maj 2022. 

Under mina år som dirigent för kören har jag verkligen försökt lyssna till körens önskemål. Det 
har inte alltid varit lätt eftersom det ofta finns olika viljor i en kör. Repertoaren har jag försökt 
hålla omväxlande med modernare tongångar varvat med det traditionella. Jag har även lagt stor 
vikt vid körens medverkan i Sång- och musikförbundens verksamhet. 



Ofta har det efter en konsert eller uppträdande sagts att det är så roligt att titta och lyssna på 
kören därför att sångarna ser så glada ut. Det har oftast varit en av de bästa feedbacken man 
kunde få, då har jag lyckats i mitt jobb att lära kören att förmedla det som står emellan 
notraderna. Den svartvita noten säger i sig själv ingenting, men det är innehållet, känslan, 
rytmen som gör noten levande och berörande. 

Jag ser med glädje tillbaka på mina drygt 25 år som dirigent för Sångens vänner. Jag har lärt mig 
mycket, både pedagogiskt men även musikaliskt. Jag har utvecklats som människa och jag har 
lärt mig mycket av att dela social gemenskap. Men nu känns det rätt att avsluta det här jobbet 
och låta någon annan ta över. Annika Nyberg är en kompetent och levnadsglad person, fylld av 
musik, sång och nya idéer i hur man kan utveckla kören i framtiden. 

Jag önskar kören och dirigenten allt gott och väntar med spänning på vad som framöver skall 
hända. 

 

Jakobstad den 18 maj 2022 

Bill Ravall  

 

 

 

 

 

 

 


