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”Ja, sedan dog han.”
Rowan Taylor hann med 265.

”Vem sa du? Nej, det stämmer inte, jag är 
världsmästare. Tidigare var det Haydn med 104 
symfonier, men nu är jag världsmästare.”
Hur hinner du?

”Man har tid att existera, tid att verka, livet är 
olika kontinuiteter.”
Okko Kamu, Jukka-Pekka Saraste, John Stor-
gårds, Tuomas Ollila-Hannikainen, Jorma Panula, 
Juhani Lamminmäki, Sakari Oramo, Esa-Pekka 
Salonen, Mikko Franck, Eva Ollikainen, Leif 
Segerstam… Varför kommer så många framstå-
ende dirigenter från lilla Finland?

”Den vanliga frågan. Men nu ska du få  höra 
sanningen. Det startade när Tauno Hannikai-
nen kom hem till Finland efter kriget och star-
tade en ungdomsorkester och sa till mig att 
jag  inte skulle spela flöjt, violin och allt annat.  
Ta den här pinnen, sa han, och börja dirigera. Och  
i mina spår följde Kamu, Jukka-Pekka, Esa- 
Pekka…”
Så enkelt kan det väl ändå inte vara?

”I Finland låter vi unga begåvade människor 
få pröva sina vingar, dirigera riktiga orkestrar 
med musiker som andas. Vi har aktiviteter som 
tar till vara ungdomarna. Inställningen till en 
 begåvning är inte negativ. De får visa vad de kan.”
Vad gör du när du inte dirigerar, komponerar 
eller undervisar?

”Jag har en segelbåt, en Svan från Jeanneau.”
Hur ofta seglar du?

”Jag svarar inte på statistiska kalenderfrågor. 
Det är lika mördande som att fråga vad klockan 
är när man gör något kreativt.”

Björn Anders OlsOn
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I veckan uruppfördes finlands-
svenske Leif Segerstams andra 
tsunamisymfoni i Stockholm. 

När Di Weekend träffar honom 
morgonen efter är det en omtum-
lande händelse. 

Världens mesta symfonikompo-
sitör älskar att ställa saker på sin 
spets.

»Här i Stockholm har du repeterat och dirige-
rat musik av Allan Pettersson och Richard 

Strauss med Kungliga Filharmonikerna. Vad är 
skillnaden mellan att dirigera egen och andras 
musik?

”Där gör herr journalisten ett kardinalfel. Man 
kan inte dirigera musik, min musik utförs utan 
dirigent. Över 150 av mina symfonier har utförts 
utan dirigent. Det går inte att dirigera utan att 
vara en bläckfisk med många armar. Jag har två 
armar och två öron, det räcker inte för att diri-
gera. Och om jag vore en bläckfisk, hur skulle 
musikerna veta vilken tentakel de skulle följa?”
Men varför står då någon framför orkestern med 
en pinne i handen?

”För att koppla ihop orkester och lyssnare. Den 
interaktionen är det naturliga skeendet, det är 
hjärtat där allt sker. Komponisten är tonvälja-
ren, han väljer ut det som ska höras. Dirigenten 
kan välja att förstärka eller försvaga.”
Så du som dirigent är ingen maestro?

”Att stå där och vifta med armarna inför en 
 orkester som spelar rätt i alla fall? Det är som 

 karaoke-aerobics. Vem som helst kan klappa 
händerna till JoHann STrauSS Radetzkymarsch, 
det är inte att dirigera.”
Jag måste få klarhet i det här. Så en gång till, vad 
är dirigentens roll?

”Dirigenten är inte bara en ambassadör för kom-
ponisten. Dirigenten är också en representant för 
lyssnarna, som ska hjälpa dem att välja vad de kon-
sumerar, att se vad som sker. Det är som med idrott, 
i ena ögonblicket väljer du att titta på höjdhop-
pet för att i nästa se på stavhopp. Samma sak här,  
i ena ögonblicket är det brasset som stjäl uppmärk-
samheten, i nästa kanske stråkarna eller oboen.”
Då blir grundfrågan: vad är musik?

”Det är en svår fråga. Och är det svårt att svara 
ska man som de gamla grekiska filosoferna börja 
med en negation, det ger en tid att tänka.  Musik 
är inte ’det som klingar’. Nej, musik är ’varför 
det som klingar klingar som det klingar när det 
klingar’. Allting kan ju alltid gå åt helvete.”
Din 122:a symfoni, Tsunamic Zoomings, handlade 
om tsunamikatastrofen 2004. Nu har du skrivit 
en andra tsunamisymfoni, symfoni 244. Hur kom 
den till?

”Att det blev dubbelt upp, 244 jämfört med 122 
var bara en händelse. Min 243:e symfoni kom 
ut till internationella kvinnodagen den 8 mars. 
Tsunamisymfonin råkade bara bli nummer 244. 
Hur Musical Northlightbeams sending comforting 
 vibrations to the screaming Japanese souls caught 
in their nightmare… kom till? Jo, jag gick upp 
för att pissa och slog på BBC World som  visade 
 livebilder från tsunamin. Först fyra metersvågen, 
sedan tiometersvågen och jag skrev ett livepar-
titur.”
Du har skrivit 244 symfonier. Beethoven skrev 
nio. 
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Ålder: 67 år.

Född: Vasa i Finland.

Familj: Skild två gånger. 
barnen Pia och Jan samt 
sex barnbarn från första 
äktenskapet. Barnen Vio
laelina (14), Selimoskar (13) 
och Irisilona (12) från andra 
äktenskapet.

Bor: Helsingfors.

Bakgrund: Studerade 
vid Sibeliusakademien och 
Juilliard School of Music 
och har varit chefdirigent 
för bland andra radioor
kestrarna i Österrike, Dan
mark och Finland, Kungliga 
operan i Stockholm och 
Helsingfors filharmoniska 
orkester. 1999 fick han 
Nordiska rådets musikpris 
som ”outtröttlig förkämpe 
för Skandinavisk musik”. 
Professor vid Sibelius
akademien.

Frukost: Stor buffé
frukost med äggröra och 
kaffe i högsätet på Clarion 
Hotell Sign vid Norra Ban
torget.
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Världsmästaren gjorde musik av katastrofen

FRUKOST MED...


