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Det var orgel som den internationellt erkände pianisten Martin
Sturfält började med, och det är
också instrumentet han kommer
att spela på vid konserten i Katrineholms kyrka på långfredagen.

Sturfält en hårt arbetande turknutte
Utsedd till en av landets viktigaste musiker och med erfarenhet från framträdanden i flera av världens finaste konserthallar. Den 29 mars kommer Katrineholms
egen Martin Sturfält att uppträda med ett
orgelstycke i Katrineholms kyrka. Katrineholms Tidning har träffat Martin för att
prata om musik, tur och orgelspel.
Pianisten Martin Sturfält utnämndes år 2009 till
Sveriges femte viktigaste musiker. Som pianist
har han studerat vid Stockholm Royal College

of Music samt the Guildhall School of Music &
Drama i London. Han har spelat i Europa, USA,
Asien, har en imponerande lista av samarbeten
bakom sig samt nått stor framgång i tävlingar.

Etta på listan

Han har även hunnit med att spela in och
släppa en skiva, som röstades fram till den näst
bästa skivan som släpptes år 2012, låg på första
plats på den svenska klassiska albumlistan samt
trettonde plats i England. Martin har framfört
stycken i legendariska hallar så som Londons

Purcell Room, Barbican Hall och Concertgebouw
i Amsterdam.
– När jag får frågan hur länge jag spelat brukar
jag svara att jag faktiskt inte kommer ihåg att jag
någon gång inte har spelat. Jag har hållit på med
det ända sedan jag först kunde nå upp till klaviaturet på pianot, säger Martin Sturfält ärligt när vi
sätter oss ned på ett av stadens kaféer.
Vi har stämt träff med Martin, som jag vågar
kalla Katrineholms absolut främsta pianist, för
att prata inför hans kommande spelning i Katrineholms kyrka.
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Martin växte upp i Katrineholmsområdet, Valla
närmare bestämt, med en farfar som var kantor
och i ett hushåll där musiken ständigt var närvarande. Men även om Martin idag är en framstående pianist, började han faktiskt först med orgeln.
– Jag spelade framförallt mycket orgel när jag
var mindre. I och med det så vikarierade jag nästan alltid i olika kyrkor på helgerna, ifall någon
var sjuk eller ledig, och så skjutsade farsan mig.
Då var Martin i 12-15-årsåldern.
– Det resulterade i många småkonserter, så
jag brukar säga att jag spelat offentligt sedan
11–12-årsåldern, vilket är nästan 23 år vid det här
laget.
Martin anser sig själv ha haft en fantastisk tur
med att ha fått spela för de lärare som han har
haft, då de motiverade honom till att bli den pianist som han idag är. Hans skicklighet och flitighet ledde till att han redan tidigt, vid tolv års
ålder, började studera i Stockholm, för att efter
studenten vid Duveholmsgymnasiet gå tre år på
Musikhögskolan i Stockholm.

Ett år blev nio

Under tiden som Martin gick på Musikhögskolan
hade han redan börjat åka till England ganska
mycket.
– Jag hade träffat en lärare där som jag gärna
ville studera för, så efter Musikhögskolan sökte
jag till en motsvarande skola i London, the Guildhall School of Music & Drama. Det var meningen
att jag skulle studera där i ett år, men jag stannade i England i nio år, berättar han. Det var under
den tiden som min karriär började ta fart.
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Martin berättar att det var främst under den
tiden som han började samarbeta med andra musiker och framföra allt fler konserter. Han studerade inte alla de nio åren i England, och det var
inte förrän efter han studerat klart som hans karriär verkligen började ta fart. Han berättar att han
har haft en stor tur att ha fått spela så mycket som
han har gjort.
– Jag säger tur, men det ligger även en hel del
arbete bakom, förklarar han. Ifall man ska lyckas
som pianist gäller det att man har en bra kombination av tur, hårt arbete och att vara på rätt plats
vid rätt tidpunkt.

Valet att bli pianist var aldrig särskilt svårt,
men det tog ett tag innan Martin insåg att det var
just pianist han ville bli. Pianot fanns alltid hemma, och det var där han började spela musik, men
det dröjde inte länge innan orgeln tog sig in i hans
liv.
– Jag brukar säga att orgel är en killgrej, för mig
har det alltid varit ungefär som grävskopor var
när man var liten. Wow, här har vi ett akustiskt
instrument som kan låta som en rockkonsert, och
med storleken av en större lägenhet. Samma fascination jag kände då känner jag fortfarande, jag
blir nästan fem år igen.

Från London med kärlek

Dystert men häftigt

Han menar att valet att åka till England för att
studera, var hans eget sätt att vara just det. Han
berättar att en stor anledning till att det, som musiker, är så nyttigt att gå vid musikskolor är för att
skaffa kontakter inom musikvärlden som sedan
kan leda till chanser att spela.
Martin själv har svårt att se hur hans karriär
hade sett ut idag om han inte hade flyttat till England.
– Jag trivdes väldigt bra i England, och jag
hade egentligen kanske inte några planer på att
komma tillbaks. Men sedan träffade jag min fru,
säger han och ler.
Det otroliga sammanträffandet som skedde
i och med det mötet, var det sammanträffandet
som sker när två katrineholmare träffas i London.
Idag har Martin, tillsammans med sin fru, flyttat
tillbaka hem och bor idag endast tolv kilometer
ifrån där han växte upp.

Från början var det tänkt att Martin skulle bli
organist. Han fick veta att en organist behövde
vara dubbelt så bra på piano som på orgel, och på
grund av att han så gärna ville bli organist satsade
han därför stenhårt på att lära sig piano. Sedan
visade det sig att det nästan var roligare att spela
piano, och sedan dess har valet som pianist varit
självklar.
– Det blev så det blev. Sedan började det gå bra.
Stycket som Martin ska framföra den 29 mars i
Katrineholms kyrka heter ”Le Chemin De La Croix”.
– Det handlar om långfredagen, som i år är
just den 29 mars, berättar Martin. Därför är det
ett ganska dystert stycke, men det är ändå häftigt.
Det var ett tag sedan jag framförde ett stycke på
orgel, och just det här har jag aldrig förut framfört. Det ska bli skitkul.
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