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Sammanfattning 

I denna studie utförs en närmare analys av Maurice Ravels violinsonat no 2 med fokus på 
andra satsen, Blues. Det som undersöks är sammanförandet av olika genrer och huruvida 
Ravels Blues är en autentisk blues, samt hur jag som interpret tolkar verket. I processen av 
min egen tolkning av verket har jag valt att även analysera Janine Jansens och Sarah Changs 
interpretationer av andra satsen, för att kunna positionera min tolkning gentemot dem.  

Den tyngst vägande delen av studien är i analysen av Ravels notation och hur den förhåller sig 
till bluesgenren, samt Jansens, Changs och min tolkning av notbilden. En av slutsatserna är att 
Ravel inte skrivit en autentisk blues utan ett konstmusikverk starkt influerat av bluesen och 
dess klangfärger. I analysen av Jansens och Changs tolkningar framkommer det att mina 
musikaliska ideal ligger närmare Jansens än Changs då Jansen gör ett större närmande till 
bluesgenren.   

 

 

Nyckelord: Ravel, violinsonat, 1900-tal, Blues, Janine Jansen, Sarah Chang 
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1 Inledning 

Fyra år gammal och mycket bestämd hade jag fattat ett beslut, nämligen att jag skulle börja 
spela violin. Min moder försökte tala om för mig att vilket instrument som helst är mer 
medgörligt än violinen (då hon själv spelat som barn men gett upp i tonåren).  Efter ett år av 
evigt tjat gav hon upp, fem år gammal började jag spela violin på kulturskolan i Trondheim 
där jag skolades enligt Suzukimetoden. Jag insåg snart att min mamma hade rätt, till min stora 
förskräckelse lät jag inte alls som på skivan. Men det var bara att bita ihop, och det visade sig 
ändå att min entusiasm och glädje inför musiken skulle löna sig i form av att få ta del av 
fantastiska musikaliska upplevelser. Jag fick spela mycket kammarmusik och vara med i 
aspirantorkestrar bara sju år gammal, jag fick ta del av ett rikt kulturliv och spela många 
konserter i alla möjliga sammanhang och när jag var femton gjorde jag mitt första 
solistuppträdande med Trondheim symfoniorkester. Många gånger har jag ändå tvivlat, och 
det var i sista sekund jag tagit beslutet att söka till någon musikhögskola. Det blev en intensiv 
period av övande inför antagningsproven vilket belönade sig. Samma år som jag tog 
studenten flyttade jag till Stockholm för att studera på Kungl. Musikhögskolan (KMH).  

Jag har sedan jag var barn haft en väldigt varierad smak vad gäller musik, både inom och 
utöver olika genrer. En period inom den klassiska konstmusiken som för närvarande 
fascinerar mig allra mest, både som musiker och åhörare, är tidigt 1900-tal. Om man 
intresserar sig för den tidens konstmusik är det nästintill omöjligt att undgå Maurice Ravel. 
Det första verk av Ravel jag föll för var hans stråkkvartett i f. När jag senare fick höra hans 
andra violinsonat stod det klart för mig vad mitt nästa projekt skulle vara. Förutom att jag 
tycker det är fantastisk musik finns det enligt mig något väldigt spännande i att kombinera 
olike genrer, vilket är anledningen till att jag valt att göra mitt examensarbete om Ravels 
andra violinsonat, med fokus på den andra satsen som går under titeln Blues.  

Det som främst kommer att undersökas i föreliggande studie är hur man kan gestalta blues på 
violin inom ramarna för den västerländska konstmusiktraditionen. I vilken mån det faktiskt är 
en blues är inte självklart. Jag kommer därför närmare undersöka bland annat form och 
uttryck. Blues eller inte, det råder inget tvivel om att en av huvudidéerna för satsen grundas i 
bluesen och därför utmanar den (förmodligen) klassiskt skolade violinister.  

Utöver min egen tolkning och reflektion kommer jag att se och lyssna på andras versioner av 
verket och iaktta hur de har valt att tolka och interpretera verket och jämföra detta med mina 
egna val.  
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1.1 Maurice Ravel 

Maurice Ravel (1875-1937) räknas idag till en av de största franska kompositörerna. Han 
växte han upp i Paris med en mor från Baskien och far från Schweiz. Hans föräldrar var inte 
själva musiker, men hans pappa var amatörpianist och uppmuntrade Maurice att i tidiga år 
påbörja sina musikaliska studier. Redan vid 14 års ålder påbörjade han 1889 sina pianostudier 
vid konservatoriet i Paris. Ravel avslutade sin tid som pianostudent vid konservatoriet 1895 
men återkom 1897-1903 för studier i komposition, och studerade bland annat för Fauré och 
Gédalge.1  
 
Ravel positioneras ofta tillsammans med Debussy under kategorin impressionist, vilket i vissa 
avseenden stämmer men samtidigt är en förenkling. I Ravels kompositioner kan man höra att 
han influerats av den miljö han vuxit upp i. Det var i det sena 1800-talets Paris på modet med 
det exotiska och främmande, något man ser tydliga inslag av i Ravels musik. Bland annat kan 
man hitta både jazz och romsk musik. Impressionisterna och då i synnerhet den samtida 
Claude Debussy, hade också stort inflytande på Ravel och hans skapande. Ravels musik 
skulle man något tillspetsat kunna säga är en kombination av hans intresse för det förflutna, 
det nya och exotiska samt hans problematiska förhållande till auktoriteter. Att Ravel 
opponerade sig gentemot det som förväntats av honom som tonsättare problematiserade hans 
karriär på så sätt att han inte fick juryns gillande i tävlingar som Prix de Rom. Ravel fick 
aldrig det erkännande som Debussy fick.2 Idag är det kanske däremot (bland annat) just det 
rebelliska och originella vi beundrar i hans verk.  
 
Det finns ett citat av Ravel i Bonniers Musiklexikon som på ett bra sätt beskriver hans tankar 
kring sitt eget skapande och sin musik.  
 

Jag tillhör ingen skola i musiken och håller inte strängt på någon musikalisk stil. Jag försöker 
skapa vackra idéer i musiken och söker utveckla dem till sitt logiska och kanske oundvikliga slut. 
Detta har alltid varit den enda religion jag följt i musiken… Stor musik måsta komma från hjärtat; 
stor musik måste alltid vara vacker. 3 

1.1.1 Ravels violinsonat no. 2 

Kring sekelskiftet 1900-talet skrevs mycket fantastisk musik för violin och piano av franska 
kompositörer, med Faurés sonat i spetsen. Sedan tillkom även Franck, Debussy, Saint-Saëns 
och Ravel. Alla dessa sonater skrevs under en 50-årsperiod. 
 
Det var i denna kontext Ravel komponerade sin sonat för violin och piano i G-dur. Sonaten 
skrev han relativt sent i sitt liv och det tog fyra år (1923-1927) för Ravel att slutföra verket. 
Sonaten är dedikerad till Helene Jourdan-Morhange, en violinist och nära vän till Ravel. De 

                                                
1 The New Grove  Dictionary of Music and Musicians, band 20, s. 864. 
2 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, band 20, s. 865. 
3 Bonniers Musiklexikon, s. 410. 
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hade ett delat intresset för bland annat jazz och blues. Tyvärr kunde Helen aldrig framföra 
verket då hon vid den tiden för sonatens färdigställande var för hårt drabbad av artrit för att 
kunna spela alls.  
 
Sonaten består totalt av tre satser. Första satsen Allegretto, andra Blues moderato och tredje 
Perpetuum mobile. Andrasatsen är förmodligen den mest uppmärksammade och omtalade av 
satserna och är även den som sätts i fokus i föreliggande studie. Innan jag går närmare in på 
andra satsen är det värt att ge en kort beskrivning av dess sammanhang, i relation till första 
och tredje satsen. 
 
Den första satsen är väldigt elegant och är skriven i klassisk form. Pianot introducerar det 
vackra huvudtemat. Satsen är uppbyggd så att de olika teman som finns spelas omlott, de 
presenteras och repeteras i båda instrumenten. När ett nytt tema presenteras i en av 
stämmorna kan man höra en variant av det föregående temat ligga i den andra stämman och 
på så sätt fortsätter satsen i samma sfär från början till slut.  
 
Perpetuum mobile betyder evighetsmaskin och det är exakt vad musikerna får agera i den 
tredje och sista satsen. Violinen spelar genomgående sextondelar, förutom inledningsvis 
vilket inger känslan av att veva igång maskineriet, lugnet före stormen. Man kan höra motiv 
och melodier från första och andra satsen som vävts in genom de snabba passagerna och på så 
sätt knyts sonaten ihop. 

1.1.2 Blues 

För att man skall kunna avgöra i vilken grad andra satsen de facto är en blues måste man 
undersöka bluesgenren och försöka applicera dess generella stildrag till Ravels notation för att 
se huruvida de går ihop. Bluesgenren har en lång och viktig samhällelig historia som varit 
avgörande för musikens utveckling, men i denna studie kommer jag avgränsa mig så mycket 
som möjligt till det musikaliska.  

Förenklat kan man säga att bluesen har sina rötter i Afrika och utvecklades i amerikanska 
Södern, där slavar ute på fälten sjöng arbetssånger. Det var ett hårt liv för afroamerikaner 
även efter avskaffandet av slaveriet och deras liv präglades av extremt svåra levnadsvillkor, 
förtryck och misär. Att ha the blues eller att man känner sig blue är synonymt med att man är 
melankolisk, nedstämd och olycklig. Tillvaron dessa människor tvingades leva i försatte 
många i alkoholmissbruk. Mycket av bluesmusiken behandlar tematik som förtryck och 
dekadens.  

I 1920-talets Paris började jazzmusiken florera. Paris präglades på den tiden inte av rasism 
och många var tvärtom uppmuntrande och nyfikna på det nya och exotiska. Som många andra 
samtida franska kompositörer präglades Ravel av första världskrigets trauma och ville bort 
från den tyska romantiska estetiken och istället göra ett närmande till såväl den tidigare 
klassicistiska musiken som till det nya, exotiska.  
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Några stildrag inom blues som bör nämnas är sång, instrumentation, blue notes, call and 
response, tempo och form.  

Till att börja med utgör den vokala gestaltningen en stor del av genren då bluesen härstammar 
från arbetssånger bestående av enbart sång. Vi kan här konstatera att Ravel inte har någon 
sång i sin blues men istället violin som räknas till ett av de instrument som ligger sången 
närmast. Violin räknas dock inte till de traditionella instrumenten inom bluesgenren. De 
vanligaste instrumenten var billiga, akustiska och portabla så som gitarr, munspel, bas, 
trumpet, etc. Pianot räknas även som ett av de klassiska instrumenten inom genren. 

Blue notes är ett vanligt karaktärsdrag inom blues. En så kallad blue note är när man intonerar 
lägre än normalt i västerländskt hänseende, i synnerhet på tersen och kvinten. Ravel har inga 
utskrivna blue notes men har utskrivna glissandon. Som utövare kan man ta tillfället i akt och 
dra i intonationen. Ravels glissandon är förmodligen ett svar på bluesens slides som brukar 
förekomma hos gitarrister. På så sätt imiterar Ravel bluesens klangfärger.  
 
Call-and-response är ett musikaliskt mönster som oftast spelas eller sjungs som en dialog 
mellan två musiker varav den ena gör ett utrop som den andra sedan svarar på. Även detta 
kommer från arbetssångerna på fälten men också i kyrkan och i undervisningssammanhang, 
då de flesta ur den förtryckta afroamerikanska befolkningen var analfabeter. Om man studerar 
de allra sista takterna i Ravels blues kan man urskilja ett mönster som fungerar på samma sätt 
som call-and-response. Ravel har fördelat huvudtemat som i början presenteras av violinen 
men i slutet är uppdelat så att temat förs som en dialog mellan pianot och violinen.  
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4 
 

 

Så gott som all blues går i 4/4 vilket även är fallet i Ravels notation. I en vanlig så kallad tolv-
takters blues brukar tyngden läggas på andra och fjärde slaget i takten. Om man ser på 
violinstämman i öppningen av Ravels blues kan man konstatera att han nästan med en 
sarkastisk underton driver med bluesen genom att till en början accentuera fjärde slaget i 
andra takten, sedan tredje slaget i tredje takten, i femte takten både första och fjärde slaget, 
etc. 

                                                
4 http://imslp.eu/Files/imglnks/euimg/4/47/IMSLP01653-Ravel_-
_Sonata_No.2_for_Violin_and_Piano__Complete_score_.pdf 
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5 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt i Ravels andra violinsonat, sats två. Jag 
vill få en förståelse för sammanförandet av olika genrer och huruvida man kan påstå att 
Ravels blues är en autentisk blues. Min egen interpretation av verket vill jag förtydliga genom 
att jämföra gentemot två andra violinisters tolkningar.  

                                                
5 http://imslp.eu/Files/imglnks/euimg/4/47/IMSLP01653-Ravel_-
_Sonata_No.2_for_Violin_and_Piano__Complete_score_.pdf 
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2 Metod 

För att förtydliga hur och med vilka verktyg jag har arbetat vill jag fördela processens element 
i två huvuddelar. Den ena behandlar den musikaliska instuderingsprocessen och den andra 
den skriftliga teoretiska.  
 
Den musikaliska instuderingsprocessen 
 
Jag har spelat Ravels violinsonat från och till sedan våren 2015. Partituret jag använder under 
mitt arbete är Durands utgåva, vilket är den enda utgåvan jag funnit av Ravels violinsonat.  
Ett av bluesens viktigare elementen är pulsen. Att ha en fullständig översikt över alla de 
rytmiska elementen är en grundläggande förutsättning – utan detta kommer satsens essens 
inte till sin rätt. Därför började jag öva systematiskt med en metronom hela stycket igenom. 
När jag placerat rytmiken kunde jag börja leka och dra åt olika håll. Det är här den kreativa, 
personliga och kanske mest intressanta delen av arbetsprocessen börjar. Enligt mig är det 
viktigt att denna sats går i ett någorlunda rörligt tempo som ger utrymme att luta sig tillbaka 
och ”dra” i taktstrecken. Känslan bör vara att det ”lunkar på” snarare än en hets och/eller iver 
att ta sig framåt. 
 
Förutom att arbeta på rytmiken och intonationen har jag även arbetar en hel del med 
pizzicato-teknik, vilket inte är helt lätt då huden på stråkhandens fingertoppar inte är lika 
härdad som på vänsterhandens och det inom de första timmarna uppstår stora blåsor. När det 
gjort för ont har jag tagit paus från just pizzicato-partierna för att sedan snabbt ta upp det igen 
i avsikt att bygga upp ett tjockare hudlager.    
 
En annan viktig del under inlärningsprocessen av sonaten är lektionerna med min ämneslärare 
Cecilia Zilliacus. I samråd med henne fattar jag beslut om stråk och fingersättning, och hon 
hjälper mig i form av att inspirera och ifrågasätta mina val och min tolkning.  
 
Den teoretiska instuderingsprocessen 
 
Både under den musikaliska och den teoretiska instuderingsprocessen har jag lyssnat mycket 
på olika inspelningar av verket. Framförallt har jag fastnat för två inspelningar, Janine Jansens 
inspelning ur hennes album Beau Soir (2010) samt Sarah Changs inspelning ur albumet 
Franck: Violin sonata – Saint-Saëns: Violin sonata no. 1 – Ravel: Violin sonata (2004). 
Dessa inspelningar lyssnar jag till via musikapplikationen Spotify. Jag har även använt 
Youtube då det finns en videoinspelning av Janine Jansens framförande av satsen, vilket 
möjliggör analys av observationsdata. Tyvärr finns det ingen video på Changs framförande.    
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Vidare i den teoretiska skriftliga delen har jag i sökandet av information använt uppslagsverk 
och litteratur som The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Bonniers Musiklexikon 
och Barbara Russano Hannings Concise History of Western Music, samt internetsidor som jag 
hänvisar till i texten. För att hänvisa till relevanta partier ur partituret infogar jag de takterna 
från IMSLP, ett gratis notbibliotek på internet. IMSLP innehar samma utgåva som jag själv 
läser, Durand. I min skriftliga analys undersöks hur violinisterna Jansen och Chang förhåller 
sig till Ravels notationer gentemot mitt förhållningssätt. Anledningen till att jag valde just 
Jansen och Chang är att de ligger olika nära mina egna ideal och genom att analysera dessa 
två poler kommer jag kunna definiera var jag själv befinner mig dem emellan.  
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3 Analys 

I detta avsnitt går jag igenom satsen bitvis och hänvisar till det som är relevant i förhållande 
till min analys. Jag visar nästan hela notbilden men repetitiva delar utelämnas. Ravels 
notation analyseras gentemot min egen tolkning, i relation till Janine Jansens och Sarah 
Changs. Jag diskuterar även hur Ravel förhåller sig till bluesens traditioner och stildrag. 
Huvudfokus läggs på violinstämman men med viss uppmärksamhet riktad mot 
pianostämman.   

Takt 1-10 

 

Ravel 

I de tio första takterna inleder Ravel satsen med att violinen spelar fjärdedelar pizzicato på 
slagen i pianissimo, varav de sex första takterna är helt solo. I en vanlig tolvtakters blues har 
man normalt tyngdpunkten på andra och fjärde slaget. Från och med andra takten betonar 
Ravel vissa slag med ett forte efterföljt av ett diminuendo, men inte konsekvent på andra och 
fjärde slaget. Med en nästan ironisk underton gentemot bluesen leker Ravel med rytmiken. I 
andra takten betonar han fjärde slaget, i tredje det tredje slaget och i den femte takten första 
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och fjärde slaget, etc. Ravel har angett tempot 108 BPM. Ravel har dessutom valt att använda 
sig av bitonalitet, alltså spelar violinen och pianot i två olika tonarter, något som började 
förekomma alltmer under början av 1900-talet.  

Jansens tolkning 

Jansen inleder satsen som angivet i pianissimo men spelar i något rörligare tempo än angivet, 
110 BPM. Hon följer här noggrant Ravels notation vad gäller dynamiska angivning och går 
snabbt tillbaka efter de betonade slagen. Hon spelar utan vibrato på sina pizzicaton. 

Changs tolkning 

Chang som Jansen inleder i pianissimo som angivet men i något rörligare tempo, ganska 
exakt 110 BPM. Hon har något vassare klang på sina betonade fjärdedelar och de upplevs mer 
som accentuerade. Vidare väljer hon att även att betona första slaget i takt elva vilket inte är 
noterat. Likt Jansen spelar även Chang inledningen non vibrato. 

Min tolkning 

Jag väljer ett något lugnare tempo än ovanstående och spelar i 108 BPM som Ravel angivit. I 
och med att Ravel inte har markerat betoningarna med accenter försöker jag göra 
betoningarna så runda som möjligt och använder därför lite vibrato på de fjärdedelar noterade 
med forte för att hjälpa tonen att komma fram utan att framhäva det för mycket.   
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Takt 11-19 

 

Ravel 

I takt tolv börjar presentationen av huvudtemat i violinen och pianot har sedan takt elva tagit 
över violinens inledande pizzicato-motiv. Ravel anger sur La vilket betyder att motivet skall 
spelas på a-strängen. Han har även noterat att temat skall spelas nostalgico, alltså nostalgiskt 
och den angivna dynamiken är piano. Efter de två första åttondelarna har Ravel noterat ett 
glissando över en kromatisk triolrörelse upp till G. Glissandon blir som en imitation av 
bluesens gitarrer som spelar slides. I en cykel på tolv takter (takt 11-22) lägger pianots 
vänsterhand ett ess och ett ass med nytt anslag var fjärde takt, och var fjärde takt har violinen 
ett nytt motiv inom temat. Detta är inget sammanträffande då den traditionella tolv-takters 
bluesen är uppbyggd med en cykel på tolv takter fördelat på fyra. Dock bör det nämnas att 
melodins form inte är trogen den traditionella tolv-takters bluesen. 

Jansens tolkning 

Jansen börjar spela med svag dynamik och en mjuk, försiktig klang. Hennes vibrato är ganska 
brett men inte tjockt, och hon vibrerar inte genomgående på varenda ton. I det första 
glissandot i takt 12 hör man hur hon utför det genom de angivna tonerna i triolen. Detsamma 
gäller i glissandot i takt 15. Genom takterna 17-19 gör Jansen en dynamisk svällare, där hon 
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går upp i dynamik och sedan ner tillbaka till piano. I takt 17 markerar hon ganska tydligt 
åttondelen gentemot den punkterade fjärdedelen, hon spelar legato men väljer att rytmisera 
genom att inte spela helt legato. Detta gör hon fram till takt 26 där temat avslutats. I takt 19 
drar Jansen lite i tempot i upptakten till tredje slaget. 

Changs tolkning 

Chang spelar inledningen av huvudtemat med en lite mer självklar och tydligare klang. Hon 
har genomgående samma dynamik. Hennes vibrato är snabbare och mer distinkt än Jansens. 
Det första glissandot i takt 12 gör Chang mer glidande utan att markera den noterade triolen 
men däremot blir det tydligt i glissandot takt 15. Likt Jansen markerar Chang åttondelarna 
före den punkterade fjärdedelen i takterna 17-26.  

Min tolkning 

Jag vill skapa en varm och intim klang i den första presentationen av huvudtemat, och vill 
undvika det virtuosa och övertydliga. Jag försöker vibrera något långsamt och inte på varje 
ton utan på några väl valda ställen, som till exempel i takt 13. I glissandot i takt 12 försöker 
jag långsamt komma tillbaka till G utan att dra i tempot, och tolkar de noterade tonerna i 
triolen mer som en angivning av timingen på glissandot än att själva tonerna skall belysas. 
För att variera mina glissandon gör jag det i takt 15 något snabbare. Till skillnad från Chang 
och Jansen vill jag i takt 17-26 spela mer legato för att skapa ett sug mellan grupperingarna.  

Takt 20-28 
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Ravel 

I takt 26 har Ravel noterat ett diminuerat glissando men med ett streck på bottentonen ass, 
vilket inte är helt tydligt noterat av Ravel. Personligen har jag tolkat det som ett sorts 
saltando, att man kontrollerat släpper stråken på strängen så att stråken snabbt hoppar medan 
man drar den. Samtidigt gör man ett glissando i vänsterhanden. Det kan också tolkas som att 
man skall göra ett tremolo på asset för att sedan utföra ett glissando. Glissandot skall enligt 
Ravel även vara sul tasto vilket betyder att man spelar med stråken på greppbrädan. Hela 
rörelsen ger en ganska komisk effekt, lite som att avbryta melodin och lite fegt dra sig tillbaka 
in i sitt skal. 

Jansens tolkning 

Jansen gör ett litet crescendo fram till takt 26 för att få större effekt av diminuendot i takt 26, 
där hon med många, små täta hopp med stråken drar sig upp och minskar sin ton genom att 
spela med stråken uppe på greppbrädan. 

Changs tolkning 

Chang har valt att inte göra en hoppande tremolorörelse i takt 26, utan spelar istället ett 
vanligt glissando uppe på greppbrädan. Chang gör även ett crescendo fram till takt 26 men 
går tillbaka redan på första slaget i takt 26. 

Min tolkning 

Jag vill som ovanstående göra ett crescendo fram till takt 26 men vill inte gå tillbaka förrän 
efter att jag påbörjat glissandot på andra slaget i takten, som jag väljer att utföra på samma 
sätt som Jansen, då det överensstämmer med hur jag och min ämneslärare Zilliacus har tolkat 
notationen.  
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Takt 29-38 

 

Ravel 

I takt 28 repeteras öppningsmotivet från takt 12, men temat vidareutvecklas i takt 30 och det 
kommer till en kulmen. I takt 33 på sista slaget har Ravel noterat Sul Rè vilket innebär att det 
ska spelas på D-strängen.  

Jansens tolkning 

I takt 30 gör Jansen ett stort crescendo upp till takt 31 och börjar gå tillbaka i takt 32. Jansen 
väljer att i takt 33 gå upp på A-strängen vilket ger en mjukare, dovare klang, inte lika intensiv 
som E-strängens, och det ger ett naturlig diminuendo. 

Changs tolkning 

Chang liksom Jansen gör ett stort crescendo från takt 30, men går inte tillbaka före takt 35. I 
och med att Chang spelar som Ravel noterat spelar hon den stora triolen i takt 33 på E-
strängen och utför sedan ett glissando på D-strängen när hon skall upp till sista slaget i takten. 

Min tolkning 
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Jag har låtit mig inspireras av Jansens val att spela den stora triolen i takt 33 på A-strängen då 
jag tycker att det blir en större kontrast till de tre föregående takterna som jag spelar på E-
strängen. Det blir en annan (enligt mig) mer intressant klangfärg. Det naturliga diminuendot 
A-strängen ger skapar även en högre spänningskurva.   

Takt 39-46 

 

Ravel 

I takt 37 påbörjas ett nytt tema. Till en början solopiano. I takt 40 kommer violinen in på 
tredje slaget. Violinstämman har en lång linje som går upp till takt 43. Det påminner om 
motivet i huvudtemat med punkterade fjärdedelar och åttondelar grupperat på två och två per 
takt. I takt 46 har Ravel noterat ett glissando som skall göras sul Sol, alltså på G-strängen. 

Jansens tolkning 

Jansen spelar utan vibrato de två första slagen i takt 41, för att sedan göra ett genomgående 
crescendo, både dynamiskt och med vibrato, upp till takt 43. Från takt 43 går Jansen 
huvudsakligen mot glissandot på första slaget i takt 46 men har en lite mindre höjdpunkt på 
första slaget i föregående takt, takt 45. 

Changs tolkning 

Chang börjar temat i takt 40 i en relativt svag dynamik men gör ett crescendo från takt 43 och 
markerar ettan i takt 44 som någon sorts höjdpunkt, men går inte riktigt ned i dynamik då hon 
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har en andra höjdpunkt hon går till i glissandot i takt 46. Chang har genomgående i detta parti 
ett ganska långsamt och brett vibrato med ökad intensitet då hon även går upp i dynamik. 

Min tolkning 

Ravel har gjort det tydligt i musiken att det börjar något nytt och spännande vilket jag vill 
förtydliga genom att spela ganska nära greppbrädan och utan vibrato ända fram till takt 43. I 
och med att motivet i takt 43 till och med takt 45 återkommer en gång till, vill jag skapa 
variation genom att inte spela det första noterade förslaget man skall göra glissando från, utan 
jag börjar glida upp direkt. Jag vill göra ett crescendo fram till ettan i takt 46, men snabbt gå 
tillbaka i glissandot, ungefär som att man känner sig snuvad på klimax.  

 

Takt 47-53 

 

Ravel 

Från och med takt 47 kommer en variation på sidotemat högre upp i registret både hos violin 
och piano. I takt 53 har Ravel skrivit en nästan ”sjösjuk” notation där violinen skall göra ett 
glissando med crescendo upp och sedan ett glissando ned med diminuendo. Denna rörelse har 
noterats sul Sol, på G-strängen. 

Jansens tolkning 
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Jansen går tillbaka i dynamik och spelar nästan helt utan vibrato upptakt till takt 48 till och 
med takt 49. Hon gör ett crescendo från takt 49 men spelar inte ut helt före höjdpunkten i 
mitten av takt 53. 

Changs tolkning 

Chang vibrerar på varje ton och väljer att generellt öka dynamiken ett snäpp andra gången 
sidotemat kommer. Hon har även lagt till ytterligare ett glissando som inte är noterat mellan 
tredje och fjärde slaget i takt 52. Glissandot ned till G i takt 53 håller Chang längre på topp-
tonen. Glissandot blir väldigt snabbt och diminuendot likaså.  

Min tolkning 

Andra gången sidotemat kommer vill jag liksom Jansen ta ned dynamiken ytterligare, men 
göra ett större crescendo och redan i takt 51 komma upp i starkare dynamik än första gången. 
Glissandona i takt 53 vill jag utföra så legato och svajiga som möjligt och detta åstadkoms 
genom att lägga extra fokus på åttondelen innan diminuendot. 

Takt 54-61 

 

 

 



 18 

 

Ravel 

Här återkommer huvudtemat men i en ny skrud. Det är lite snärtigare och mer lekfullt då 
Ravel noterat in en del accenter i pianostämman och slagen blir då markerade på ett annat 
sätt. Han har även noterat marcato i pianostämmans bas, vilket betyder betonat. I upptakten 
till takt 58 går dynamiken upp till mezzo forte vilket gör att det markerade och accentuerade 
ger en nästan tyngre effekt. I violinstämman har han lagt till fyrsträngade ackord i 
öppningsmotivet men vill fortfarande ha dynamiken piano. Sista slaget i takt 58 modulerar 
Ravel till en ny tonart och registret höjs vilket ger en ännu mer konstaterande effekt till 
musiken. 

Jansens tolkning 

Även om Ravel, precis som första gången huvudtemat spelas, har noterat att glissandot i takt 
55 skall göras på A-strängen gör Jansen det på E-strängen. Hon spelar även i en något 
starkare dynamik än piano. I takt 58 spelar hon med mer intensivt vibrato än hon gjort i 
tidigare i satsen och har en jämn och tung klang.   

Changs tolkning 

Chang går lite upp i tempo från och med takt 54. Som Jansen spelar även Chang på E-
strängen i takt 55 trots Ravels notation. Likadant med dynamiken, liksom Jansen spelar 
Chang något starkare än noterat. Hon spelar med ett intensivt och lite snabbare vibrato än 
tidigare.   

Min tolkning 

Jag spelar som Ravel noterat och går över till A-strängen när jag skall göra glissandot efter 
ackordet i takt 54. En anledning till att jag gör detta är att jag vill behålla piano då jag tycker 
det skapar en viss stämning när förändring sker i en låg dynamik. Dessutom skapas en extra 
kontrast till mezzo forte i takt 58. 
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Takt 62-78 
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Ravel 

Från upptakten till takt 64 påbörjas ytterligare ett tema. Violinstämman ackompanjerar i 
pizzicato likt början på hela sonaten, och pianot kommer in en halv takt senare och presenterar 
melodin. I takt 72 byts rollerna om och violinen tar över melodin, fortfarande pizzicato, och 
pianot tar över fjärdedelarna i violinen men spelar ytterligare en gång samma melodi men 
hamnar en halv takt efter violinen som gör att temat går i någon sorts kanon mellan violinen 
och pianots högerhand. 

Jansens tolkning 

I den första delen (takt 62-71) där violinen har ett ackompanjerande mönstret spelar Jansen 
med jämn dynamik men i och med att Ravel noterat första och tredje slaget med tresträngat 
ackord och andra och fjärde med två strängar upplevs första och tredje betonade. Jansen 
betonar första slaget i takt 70 för att markera ackordbytet.   

I melodidelen spelar Jansen accenter som inte står utskrivna i violinstämman, men som blir 
som en imitation av pianostämmans accenter mellan takt 64-69.  Hon drar även i tempot och 
det får en bakåtlutad känsla.  

Changs tolkning 

I den första delen spelar Chang med samma dynamik, men likt Jansen betonas första och 
tredje slaget i och med antalet strängar.  

I den andra delen där violinen tar över melodin spelar Chang rakt och drar inte i tempot eller 
dynamiken. I takt 75 och 76 har Ravel noterat glissandon som inte är så tydliga i Changs 
inspelning.  

Min tolkning 

Under den första delen försöker jag lägga lite extra vikt på bastonen då den känns viktigast 
och mest stilenligt i förhållande till bluesen. Dessutom är det bastonen som ändras i takt 70. 
Likt Jansen vill jag även betona den förändringen.  

Även i melodin håller jag med Jansens tolkning av att accentuera de toner som pianot i 
föregående bit accentuerat. Jag försöker även att vara lugn och bakåtlutad och det kommer 
nästan naturligt av accenterna då det hela upplevs lite tyngre. 
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Takt 79-86 

 

Takt 87-93 
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Ravel 

Ytterligare ett nytt tema presenteras i ny tonart i takt 78. Temat fortsätter till och med takt 94.  
Pianot spelar ett rytmiserat ackompanjerande mönster ifrån takt 78 till och med upptakten till 
takt 81 där violinen kommer in. Även detta tema börjar i piano, och det är inskrivet sul La, på 
A-strängen. Från och med takt 91 börjar både violinstämman och pianostämman röra mycket 
på sig. Pianostämman blir helt repetitiv och låter nästan som att ”skivan hängt upp sig” och 
tillsammans med det noterade crescendot från och med takt 91 blir det en ganska frustrerad 
ljudbild som längtar efter upplösningen i takt 94.  

 

Jansens tolkning 

I detta tema spelar Jansen väldigt cool, då hon behåller ett lugn och vibratot läggs på som en 
effekt snarare än som en del av klangens huvudfärg. Hon börjar i piano och har en ganska 
luftig klang. Jansen intonerar i detta tema ganska lågt, absolut inte falskt, utan snarare om ett 
val för att förtydliga blueskaraktären. I takt 90 backar först Jansen med att gå ned i dynamik 
för att på sista slaget i samma takt succesivt öka både i intensitet och dynamik. Vibratot blir 
snabbare och bredare.    

Changs tolkning 

Chang börjar i upptakten till takt 81 i piano men gör ett crescendo och spelar i någon sorts 
mezzo forte. Chang vibrerar på varje ton, ganska snabbt och stort. Det låter också som att hon 
öppnar temat på E-strängen och inte på A-strängen som Ravel noterat. I och med Changs 
redan ganska starka dynamik blir utvecklingen i crescendot som börjar i takt 91 inte lika stor. 

Min tolkning 

Jag upplever partiet i takterna 78-94 som en enda lång linje som kraschar i takt 94. Jag 
försöker därför fokusera på att inte ha för stora berg och dalar i intensitet och dynamik på 
vägen, och framförallt vill jag påbörja temat så pass skirt och bakåtlutat att jag slipper ta ned 
det innan crescendot i takt 91.  
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Takt 94 

 

Ravel 

Ravel har skrivit ut denna takt som ett diminuendo från ett fortissimo. Det skall även spelas 
sul ponticello vilket innebär att man spelar med stråken väldigt nära stallet och ljudbilden blir 
skrapig. Några av tonerna är noterade staccato med prickar över sig. Alltså är de korta och 
blir en kontrast gentemot glissandona.  

Jansens tolkning 

Jansen spelar staccatot ganska legato och drar väldigt i det sista glissandot men hon drar även 
i resten av takten. Hon gör inte särskilt mycket diminuendo annat än det som kommer 
naturligt av att gå ned i register. Klangen låter inte helt ponticello. 

Changs tolkning 

Chang spelar denna figur helt i tempo utan några dragningar. Likt Jansen går inte Chang ned i 
dynamik särskilt mycket och det är inte heller någon tydlig ponticello-klang.  

Min tolkning 

Jag lägger i denna takt fokus på att det skall låta galet och lite extremt. Det finns dessutom 
inget piano att ta hänsyn till just här, vilket innebär att jag kan ta mig större friheter med 
tempot. Jag försöker spela relativt nära froschen utan att tappa tonen och att skapa stora 
kontraster mellan det korta snärtiga och de grova sega glissandot.  
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Takt 95-97 

 

Ravel 

Efter upplösningen i takt 94 kommer ytterligare en ny figur. Ravel har skrivit en 
ackompanjerande stämma för violinen i form av fyrsträngade ackord i snabba sextondelar. 
Han har betonat varje slag med en accent. I notbilden kan man se i takt 95 att det är inskrivet 
ett nedstråk och ett uppstråk vilket betyder att man skall spela pizzicato, först normalt från G-
strängen upp till E, och sedan tillbaka åt motsatt håll. Det blir en lite hårdare klang, i och med 
att nageln kommer slå i på tillbakavägen. Samtidigt blir det avsevärt lättare att hinna med alla 
slag. I takt 96 är det noterat fjärdedel med glissando upp till nästa fjärdedel, med två streck på 
den första. Det betyder att man skall göra glissandot i vänsterhanden och pizzicato fyra 
sextondelar upp till nästa slag. I partiet imiterar Ravel med stor sannolikhet en ljudbild som 
skapas av och med bluesens gitarr.  

Jansens tolkning 

Jansen spelar i tempo och är kanske för första gången i denna sats lite framåt i tempo. Hon 
accentuerar första sextondelen per slag som noterat. Jansen har även en tydlig baston som 
kommer fram genom E-strängens klang.  

Changs tolkning 

Chang går däremot kanske för första gången ned i tempo i denna sats. Changs bastoner går 
inte lika tydligt fram som Jansens. Detta kan också bero på inspelningen men det jag hör är i 
vilket fall mest A- och E-strängen. Chang gör heller ingen tydlig accent på den första 
sextondelen i slagen.  
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Min tolkning 

Jag försöker vara så rytmisk som möjligt och hålla mig i samma tempo som jag haft innan. 
Bastonen vill jag gärna få fram så tydligt som möjligt då det är den som rör sig mest i 
glissandon. Ett sätt att lättare få fram bastonen är att accentuera bottentonen just som Ravel 
noterat, att greppa tag i G-strängen efterföljt av att dra över de resterande tre strängarna. 

Takt 107-109 

 

 

Ravel 

Under föregående del där violinen har spelat ett pizzicato har pianot spelat ett motiv som nu 
tas fram både i violinen och pianot. Motivet spelas omlott och stiger i register och dynamik 
för att eskalera ut i en variation på huvudtemat. 

Jansens tolkning 

Jansen börjar med att spela ganska korta och snärtiga åttondelar utan vibrato för att sedan 
breda ut stråken i takt med crescendot.  

Changs tolkning 

Chang har samma längd på åttondelarna genom hela rörelsen och vibrerar lika mycket på alla 
toner i crescendot.  
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Min tolkning 

Jag vibrerar på accenterna men inte så mycket annars i uppgången. Jag börjar med korta stråk 
och korta åttondelar för att kunna öka både på längden och i hastigheten i crescendot.  

 

Takt 110-117 

 

Ravel 

Här kommer återtagningen av huvudtemat men en oktav högre än i öppningen. Dynamiken är 
här fortissimo istället för piano. Pianot spelar parallellt fjärdedelarna som markerar slagen så 
som i början men även i sidotemat från takt 64. 

Jansens tolkning 

Jansen lägger till en del glissandon och har ett stort men inte konsekvent vibrato. Pianisten 
spelar tunga slag medan Jansen glider ovanpå. 

Changs tolkning 

Changs vibrato är snabbt, dramatiskt och konsekvent. Både Chang och pianisten markerar 
slagen tydligt, och från pianots tunga slag åstadkoms en hamrande känsla. 
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Min tolkning 

Jag vill skapa en desperat klangfärg med hjälp av stort och brett vibrato och mycket 
glissando. Jag vill att grupperingarna konsekvent skall glida över i varandra utan luckor.  

Takt 118-124 
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Takt 125-130 

 

Takt 131-136 
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Ravel 

Efter återtagningen kommer ett längre parti där violinstämman har ackompanjerande 
pizzicato-liknande partiet mellan takt 95-107. Pianot spelar samtidigt motiv från tidigare i 
satsen. 

Jansens tolkning 

Jansen spelar i princip likadant som på motsvarande ställe tidigare i satsen, men lättar på 
anslaget och går därför ned i dynamik i de takter hon enbart har fyra fjärdedelar, där det heller 
inte är noterat någon accent (exempelvis takt 125-126). 

Changs tolkning 

Som tidigare spelar Chang inte med så mycket accenter. Hon går likt Jansen ned lite i 
dynamik i takt 125-126 men inte i lika hög grad och dynamiken överlag är stort sett 
densamma. 

Min tolkning 

Jag behåller samma fokus som tidigare på motsvarande ställe men tycker att det finns mer 
utrymme för dynamiska skillnader och vill ta fram dem, framförallt för att ge pianot plats.   

Takt 137-145 
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Ravel 

Här i slutet kan man se ett mönster som fungerar på samma sätt som call-and-response, då 
Ravel har fördelat huvudtemat mellan pianot och violinen så att temat förs som en dialog. I de 
två sista takterna finner vi samma notation som jag tidigare tolkat som ett sorts saltando. 

Jansens tolkning 

Jansen avslutar i piano som noterat och med en ganska försiktig och vän klang. Vibrerar gör 
hon på nästan varje ton men inte korrekt och inte konsekvent. I de sista två takterna gör hon 
inte som senast utan det låter som att hon bara hoppar lite i början på asset och sedan utför 
hon glissandot med liggande stråke. Jansen gestaltar dessutom ett ganska stort crescendo och 
går sedan tillbaka. 

Changs tolkning 

Chang liksom Jansen avslutar med en lite tillbakadragen piano-klang. Här är inte Chang lika 
konsekvent med vibratot som hon tidigare varit, utan ligger lite på tonerna innan hon börjar 
vibrera, och vibratot är litet och försiktigt. I de två sista takterna gör Chang likadant som hon 
gjort på motsvarande ställe tidigare i sonaten. Den noterade svällen utför Chang knappt utan 
går ganska mycket tillbaka de två sista takterna. 

Min tolkning 

Min huvudfokus är här att de nio sista takterna i möjligaste mån skall låta som en dialog 
mellan violinen och pianot. Till skillnad från både Jansen och Chang gör jag ett sorts saltando 
de två sista takterna i glissandot. 
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4 Slutsatser 

Sammanförandet av två genrer som klassisk konstmusik och blues skapar större utrymme för 
interpreten och hens tolkning. Man kan själv välja åt vilket håll man vill ta musiken, om man 
vill överdriva bluesdragen eller om man vill bevara de klassiska ramarna och spelstilen helt 
och hållet och låta noterade glissandon och pizzicaton stå för bluesdelen. 
 
Janine Jansen och Sarah Chang framför inte Ravels blues på häpnadsväckande olika vis, men 
det finns betydelsefulla olikheter. Kanske har det redan framkommit att mina musikaliska 
ideal ligger närmare Janine Jansens än Sarah Changs. Sarah Chang spelar fantastiskt, men i 
mitt tycke är det för virtuost och ”fint”. Janine Jansen leker mer med olika klangfärger och 
drar mer i tempot och intonationen. Ett förenklat sätt att förklara varför jag föredrar Jansens 
version är att hennes tolkning ligger närmare bluesens stildrag och karaktär. Personligen vill 
jag gå ett steg till åt blues-hållet och göra satsen lite smutsigare och råare då Jansen ändå 
bevarar väldigt mycket av det franska och eleganta.  
 
Personligen har jag alltid tyckt att det finns något väldigt ironiskt med Ravels bluessats, jag 
kan inte till fullo ta den på allvar. Det är fantastisk musik som är både välskriven och 
genomtänkt och den har min fullaste respekt, men det blir något humoristiskt och övertydligt i 
det faktum att Ravel har tagit ”fulkulturen” med sig in i finrummet. Svaret på frågan om detta 
är en autentisk blues skulle jag vilja påstå är nej. Det är snarare som en hyllning till bluesen, 
med ett uns sarkasm. Den första observationen man kan göra är ljudbilden, som är långt ifrån 
så enkel och folklig som en blues. Den följer heller inget bluesmönster men flirtar med tolv-
takters bluesen. Såväl melodierna som rytmiken är för avancerad i jämförandet med en 
”vanlig” blues. Ravel imiterar klangfärger med hjälp av pizzicato och glissandon, vilket 
kanske är det jag finner komisk då det blir ganska tydligt att det är en imitation och inte 
ursprungligt.  
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