
Hans Abrahamsen: Ten Sinfonias 
Værket, der er fra 2010, er en bearbejdelse af Abrahamsens strygekvartet nr. 1 “10 preludier” fra 
1973.


Ti små fortættede satser, der bevæger sig fra et avangardistisk-kaotisk udgangspunkt i første sats 
over minimalistisk musik, for at ende i en regulær barok-pastice…musik som Vivaldi kunne have 
skrevet i 1730!


Orkesterets besætning er en reference til orkesteret på Mozarts tid og består af :

 3 oboer, 2 fagotter, 2 horn, 2 trompeter, Pauker, Strygere


Abrahamsen beder i sit partitur om – dersom det er muligt – at anvende den gammeldags wiener-
orkesteropstilling:













[1] Moto tempestoso ed impetuoso (“Meget stormfuldt og heftigt”)

0:00: Vild og kaotisk åbning i ‘fortissimo’ (meget kraftigt) … ‘Det her er godt nok ny musik!’

0:13: Pludselig kort nærmest krystalagtig lyd – kaos vender tilbage

0:22: Igen krytallyd - kaos igen, men ikke så voldsomt mere

0:37: En meget statisk minimal-musik med korte pulserende toner overfor længere linier

1:26: Det er som om musikken går i opløsning…?

1:26: Her sker noget nyt! Det sætte igang med et smæld (Bartók-pizz) og starter en mere 
pågående musik, med en kantet melodi i violinen.

1:35: Udbrud i 2. violinen

2:01: Musikken svinder mere og mere ind med en stigende linie i violinerne (efterslag i bratsch)

2:39: Et kort udbrud i celloen … et sidste forsøg inden satsen slutter


[2] Allegro energico e con fuoco (“Hurtig, ernergisk og med ild”)

0:00: Anden sats samler celloens sidste udbrud i første sats op og der spilles hurtige gentagne 
toner (sekstendedele). Pizzicato-toner (toner hvor strengene plukkes istedet for at blive strøget 
med buen) dukker op og  overtager lidt efter lidt hele musikken. 

0:29: Men netop som den nye rytmiske figur var blevet etableret, afbrydes den af af insisterende 
dissonanserende akkorder.

0:42: Sekstendedelene (det hurtige gentagne toner) vender tilbage, men denne gang med en 
cello-linie i lange toner

1:08: Musikken bliver pludselig svag og satsen slutter med en meget hurtig opadgående figur 
“Wie ein Hauch” (som et åndedræt) står der i partituret.


[3] Largo molto espressivo e cantabile (“Langsomt, meget udtryksfuldt og syngende”)

Mørke, dramatiske klange – ne konstant opadgående linie i violinen … til alle pludselig spiller 
unisont (den samme tone).


1. violiner 2. violiner
dir.

Celli Bratscher

Basser Blæsere

Pauker



[4] Allegro semplice (“Hurtig og enkel”)

En meget enkel og lys sats, med en fladende linie i ottendedele.

0:30 Musikken skifter karakter og alle spiller unisont (de samme toner)

0:59 Den lysende faldende melodilinie vender tilbage


[5] Adagio mesto (“Rolig, trist)

En ensom cello spiler den samme tone fuldstændig statisk igennem hele satsen (næsten), imens 
de andre instrumenter spiller dissonerende, fjerne og mystiske akkorder.


[6] Grave sostenuto ma con moto (“Alvorligt, bredt men med fremdrift”)

Meget monoton sats med et langsomt tema i ottendedele overfor lange linier. Afbrydes af 
“krystal”-klange


	 ff (meget kraftigt)	 Krystral  mf (mellemkraftigt)	     ppp	          ppp

	 	 	 	 	    Kun én violin	    (så svagt    Krystal + bratsch 
	 	 	 	 	 	 	 	   som muligt) 

[7] Allegro giocoso (Munter, legende)

En meget kort sats … hvor der sker utrolig meget!

0:00 Starten lyder som et hvepsebo i oprør!

0:18 Pludselig spiller celloen tre opadgående toner (pizzicato = plukkede toner) og musikken 
svinder ind til en svag sitren, der kort efter (0:23) afløses af ganske svage “hoppende” toner.

0:29 Celloen spiller igen sine tre pizz-toner og igen forsvinder de øvrige instrumenter næsten … 
de hoppende toner kommer tilbage 

0:38 Celloens tre toner igen - stille sitren - hoppende toner (lidt kraftigere).

0:44 Celloen – denne gang lynhurtige, kraftige toner der (0:46) lander i … munkesang?! Det 
fortsætter, men melodien fra starten spilles oveni

0:57 Alle mødes … folkemusik?!

1:09 Stor bue op …og slut.


[8] Con movimento ma sempre pesante e rigoroso 

(“Med fremdrift, men hele tiden tung og streng”)


Minimalisme, med en statisk drone (tone der bliver holdt)

Rytmisk transformation – nye toner skydes ind og fører til en mere og mere fortætte harmonik.

1:58: Den vuggende musik afløses af statiske sekstendedele

2:34: Abrupt slutning!


[9] Largo nobilmento (“Langsomt, nobelt”)

Ophøjet enkelthed – meditativt

Alle spiller unisont (de samme toner)


[10] Presto con spirito (“Hurtigt med ånd”)

HVAD!!! Er det det samme stykke, eller er CD’en sprunget hen til noget af Vivaldi?

En ren barok-pastice afslutter værket … nærmest som en morale i en Holberg komedie “se, dét 
var en rigtig historie!…”

0:00 1:10 1:25 1:59 2:15


