
                  Martin Eder 
AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 

 

Martin Eder 
1917-1978 

1917 Föds den 31 maj i Västerhejde på Gotland. 

1947 Stipendium från Svenska slöjdföreningen som 
medförde att han kunde studera i Italien 1947. Han 
har därefter företagit studieresor till bland annat 
Frankrike och Tunisien. Separat ställde han ut i 
Östersund, Karlskoga och på Lilla Paviljongen i 
Stockholm. (Wikipedia) 

1952 Flyttade till Sala. Teckningslärare vid läroverket och senare vid Kungsängsskolan.  

 Deltar i oktober i en delvis infekterad debatt om konst i Sala Allehanda under Ordet 
fritt. 

 Styrelseledamot i Sala Konstförening från 1950-talet. 

1958 Deltar i utställningen Sala konstförenings samlingar i Folkpartilokalen 9-16 november. 

1967 Salakonst till vänorten Åndalsnes i Norge: Bertil Herlow Svensson, Lennart Lindberg, 
Stig Anå, Sixten Engberg, Martin Eder, Karl-Otto Modin, Edvard Cederling, Gösta 
Södergren, Bertil Andersson, Folke Östlund, Dick Holmér, Christina Eriksson, Bengt 
Ander, Torgny Östlund, Gustaf Eriksson, Åge Lindbeck och Kjell Eriksson. 

1978 Avlider den 9 augusti. 

 

 

 

Jan-Olov Filipsson och Torgny Östlund var gäster vid studiecirkelns sammankomst den 7 

januari 2015:   

 

Martin Eder, drejad skål, 18 cm ø. 

Jan-Olov Filipsson: Det där är en skål som Martin drejat och som är ganska typisk för 

honom. Jag drejade själv ganska mycket och hade fria händer på teckningslektionerna, så när 

det var lite tråkigt att sitta inne i lektionssalen gick jag in i ett annat rum och drejade. 

Kristina Eriksson: Det var lite så Martin gjorde. Var man intresserad av något så kunde man 

göra lite som man ville. Martin var ju så temperamentsfull så när han skulle lära mig dreja sa 

han ’så trycker du på gasen’ – den var elektrisk – så jag tryckte på gasen och det gick fort, 

fort, fort! När man ska dreja måste man ta det lugnt – vara sansad och koncentrerad. Det tog 

lång tid innan jag lärde mig dreja. 
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Torgny Östlund: Jag ville gärna vara med ikväll för att höra om Martin Eder, eftersom jag 

själv är bildlärare och vill veta så mycket som möjligt om den som betytt så mycket för en 

själv. Den första bildläraren jag hade var Lennart Lindberg, som vikarierade för Martin Eder.  

 

 
Martin Eder, Träd, blyerts 19 x 25 cm. 

Torgny Östlund: Den här teckningen fick jag som studentpresent av Martin Eder. Han åkte 

runt till flera av oss som tog studenten och delade ut teckningar. 

När Martin dog ringde jag till den granne på Gotland som ärvde hans tillhörigheter och 

frågade om jag kunde få ta del av Martins konst. Jag åkte ner till Visby och cyklade ut till 

gården där Martin bott och fick köpa några målningar som jag minns från Martins hem i Sala. 

Jag har också haft kontakter med andra som jag vet har målningar och teckningar av Martin 

Eder. En av dom, Björn, gick i samma klass som mig till och med gymnasiet, berättar så här: 

Martin avled på den gamla Sala-adressen den 9 januari 1978 (Torgnys anm: Martin 

var på Gotland när han dog, men fortfarande skriven i Sala). Han kyrkobokfördes i 

Sala 1967 och var född i Västerhejde på Gotland den 31/5 1917. Jag kan fasineras över 

vad han har betytt i ens liv. Andra lärare har väl lärt en något genom sitt ämne, men det 

är få lärare som har haft inflytande på ens vardagliga liv. Martin är en sådan. 

Jag kan fortfarande tänka på hans berättelser från sina resor i Europa. Det är mindre 

än tio år sedan jag besökte Florens, därmed tänkte jag på Martins berättelse om den 

gamla bron över floden Arno och museerna och statyerna i staden. I somras när vi 

seglade i Kroatien minns jag Martins berättelse om ett värdshus han bodde i på vägen 

ner till Grekland. Sängens fötter stod i konservburkar med lite vatten för att lössen inte 

skulle kunna ta sig upp i sängen. Han berättade så att de föreslagna lössen klättrade 

upp i taket och släppte sig från taket så att de föll ner i sängen och hur han inte kunde 

sova på grund av att det dunsade lätt på lakanet! 

Efter att ha fått låna National Geographic Magazine för att hitta motiv för teckningar 

var jag tvungen att skaffa tidskriften. 

Det här är ju bara händelser som är lätta att ta på, men jag är medveten om att hans 

synsätt har påverkat mig när det gäller att betrakta sin omgivning. Sedan hade han ju 

sitt humör, som man lärde sig att förhålla sig till när man behövde. Det senare var 

också ett hinder för att bli för nära vän med honom.  

Martin bar basker med Montmartre-stuk,  

lärde oss stilleben i perspektiv och penselbruk. 

På Sala torg staffliförsedd i basker och långrocksbeklädd,  

fångade han Sala stadshus på sin duk.  
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Martin Eder, gouache 1954, 31 x 46 cm. 

 

 

 
Martin Eder, Huvud, mosaik på betong 18 x 17 cm. 

Jan-Olov Filipsson: Det där är ett självporträtt av Martin Eder! 

Kristina Eriksson: Han använde ju mosaik i undervisningen också. Man fick klippa till 

bitarna med en speciell tång och sedan gjuta in dem i betong. Jag vet att jag höll på en hel 

termin med en mosaikbild. Det fanns mosaikbitar kvar efter Martin ända till vi flyttade till 

Kungsängen, men till slut var det nästa bara grågröna bitar kvar. Det blev så urplockat. 

 

 

 

Martin Eder, Högklint på Gotland, oljemålning 37 x 41 cm. 

Jan-Olov Filipsson: Det här är från Högklint på Gotland. Det är i stort sett rakt nedanför där 

han hade huset, som låg ungefär tre kilometer från havet. 
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Martin Eder, keramikföremål. 

Torgny Östlund: När Martin utbildade sig till teckningslärare på Tekniska skolan, numera 

Konstfack, gick man i ett fack och parallellt hade man sin teckningslärarutbildning. Martins 

fack var keramik. Det var Martin och sedan mest tjejer som gick den utbildningen. Den till 

höger är drejad. Han målade sedan med oxider.  

 

 

Martin Eder, Kvinnor vid brunnen, oljemålning på duk 1966, 80 x 85 cm. 

Jan-Olov Filipsson: Den här tavlan heter Kvinnor vid brunnen. Jag kan inte säga säkert om 

det är Tunisien eller Marocko. Det är norra Afrika i alla fall. Första gången jag kom in till 

Martin blev jag väldigt förälskad i den här tavlan. ’Om du får för dig att du ska dö nån gång, 

Martin, så kan du väl se till att jag får den här i ditt testamente’. Och det gjorde han också! 

Den målningen är väldigt speciell för mig. 

Vi blev med åren väldigt goda vänner. Jag var ner och hälsade på honom sjutton gånger nere 

på Gotland! Vi gjorde också resor tillsammans, bland annat tre veckor till norra Frankrike när 

han letade efter en sommarstuga. Men målade inte då och hade inget teckningsblock med sig 

vad jag kan minnas. 

Lennart Lindberg hade jag som teckningslärare i sjuan och åttan. Martin från nian och hela 

gymnasiet, 1963-67. Han tjänstgjorde först i Östersund innan han kom till Sala.  

Martin var född på Gotland och växte upp tillsammans med sin mor. Pappan var en tysk 

marinsjöman på ett fartyg, Albatross, som deltog i slaget utanför Visby 1915. Ett slag mellan 

tyska kejsardömet och Ryssland. Tyskarna trodde de hade hegemoni i Östersjön men det ville 

ryssarna visa att dom inte hade. 

För att klara sig undan ryssarna körde de rakt upp på Gotland vid Östergarn. Det finns idag en 

minnessten där efter det fartyget. Det var många som dog men väldigt många överlevde. Där 

träffade mamman sjömannen. Men han kunde aldrig slå sig till ro på Gotland, utan när kriget 

var slut så återvände han till Tyskland. Martin träffade inte sin pappa mer än en gång, ett par-

tre år innan Martin dog.  
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Modern hade ett hemman på Gotland, 8-9 hektar, som hon försörjde sig och Martin på. Det är 

huset som Martin sedan hade. 

Martin höll på att bli gift med Hjördis Pettersson, bagardotter ifrån Visby! Dom polade ett tag, 

men det blev ingenting. 

Kristina Eriksson: Om man var hemma hos honom och någon ringde från Gotland bytte han 

dialekt direkt! 

Amie Lundholm: När Martin pratade nån gång om sin familj sa han, ”Ja, jag är ju gjord 

genom staketet.” Han tog ju livet med en klackspark, men det kanske fanns en liten, liten 

bitterhet i det uttrycket. 

 

 

 
Martin Eder på läroverkets skolgård i början av 1960-talet.  

Foto Lasse Eriksson. 

 

 

Martin Eder, Trädstammar, oljemålning 30 x 46 cm. 

Jan-Olov Filipsson: Jag vill tro att det är ett motiv från Gotland, men det kan vara ett 

Västmanlandsmotiv.  
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Per Carlson: Jag besökte också Martin flera gånger på Gotland. Han hade också hand om min 

hund vid några tillfällen när jag började studera.  

En sak som han skojade om – han var ju inte religiös som jag uppfattad det: Han förkunnade 

att han behövde inte gå i kyrkan, för prästen såg ju alltid till att sörja för honom genom att 

säga: ’Herren vare med Eder’! Så det var redan klart. 

Jag var också väldigt road av fotografering, så Martin tyckte jag skulle satsa på det. Han 

ordnade en praktikplats för mig hos en vän och framstående fotograf på Gotland, Key Nilson, 

men just då var det aktuellt för mig att börja studera juridik, så det blev tyvärr inget med det 

praktikåret. Vilket jag ångrar så här i efterhand.    

Jan-Olov Filipsson: Han gick också in på Sala Allehanda och tyckte han skulle ha tidningen 

gratis, eftersom de som slogan ett tag hade ’Eder landsbygdstidning’. Men han fick den aldrig 

gratis! 

 

 

 

Martin Eder, Till Anita på hennes 50-årsdag, oljemålning på pannå 1967, 76 x 122 cm. 

 

Amie Lundholm: Det här är mitt barndomshem, Norrängen. Mina föräldrar, Anita och Edvin 

Carlsson, var mycket goda vänner med Martin och han kom och gick i huset som en i 

familjen. När min mamma 1967 skulle fylla 50 år såg de att det fanns lite målarfärg på 

handtag, kaffepanna och lite här & där. Så de hade sina aningar och mycket riktigt så hade 

Martin stått ute i trädgårdslandet och målat det här. Sexans växthus finns med och den gamla 

ladan är kvar – det här var ju ett gammalt bondställe. 

 

 

 

Martin Eder, Tegelgatan 6, gouache 1973, 23 x 32 cm. 

När mor och far köpte ’filialen’ på Tegelgatan tyckte Martin att de skulle ha sitt nya boende 

på en målning. Där bodde de i 23 år, sedan fick min son, Johan, ärva det. Det är brunt nu och 

kallas för pepparkakshuset. 
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Martin Eders brev till Anita Carlsson i november 1972: 
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Per Carlson: Målaren som Martin syftar på hette Bror Oskar Eugen Börjesson. Jag var med 

Martin och hälsade på honom. Och jag har ett foto därifrån också. Han var en ganska kortväxt 

man. 
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I januari 2015 skriver Amie Lundholm följande om Martin Eder: 

Ekebyskolans annex (hallbyggnaden) var uppförd kring 1954-55. Därinne var en speciell doft, 

ljud och ljus var behagligt för oss elever som flyttade in; lite spännande med det nya och 

fräscha. 

Om man gick upp för långa trappan i ljushallen kom man bl.a. till den stora teckningssalen. 

Där härskade Martin Eder – teckningslärare då; idag heter ämnet bild. Han visade oss alla 

tänkbara tekniker och inspirerade i konsthistoria och manglade oss i välskrivning. 

Han berättade historier och resonerade kring smått och stort, ofta sarkastiskt, han 

uppmuntrade eller muttrade lite. Han hade väldigt roligt den gång han kunde meddela att en 

av de ”vildaste” killarna gått igenom isen på Ekebydammen, men nu ”hängde på tork” hos Eja 

och Ingemar Aspgren. Det var vaktmästarparet som bodde i en flygel på skolgården. 

Min lillebror Sten gick senare för Martin och berättar att en gång fick eleverna dubbeltimme 

ute på sta'n att fånga något på papper. Sten slarvade bort all tid på annat och när en kvart var 

kvar stod han vid Stadts' sommarveranda. Där drog han några snabba streck av den, lämnade 

in och fick bästa betyg! Inte nog. Martin gjorde en akvarell av samma motiv som Sten senare 

fick och ännu har kvar. 

Ibland drog sig Martin undan till materialrummet bakom, eller gick hem. Då var han på 

åskmolnshumör och hade ont av njurarna, ett gissel som kom och gick hela livet. När Martin 

var sjukskriven fick vi Lennart Lindberg som vikarie. Vänlig, stillsam, lite originell också. 

Martin ”hittade” min mor och far, Anita och Edvin Carlson från Norrängen i grönsaksståndet 

på torget och sedan dess har han funnits i vår familj. ”Vi har ju barn tillsammans”, brukade 

han säga. 

Martin odlade bekantskaper och vänner i alla lager rätt igenom åldrar, kön och status och var 

intresserad av intresserade människor. ”Annars är de inte intressanta.” Han sades vara stadens 

siste flanör; säkert ett både nyttigt och givande sätt att umgås och att stressa ned. Lite ”franska 

toner”, kan tänka. Vi delade lusten för franska, så när jag läste språket på kvällsgymnasium så 

landade jag hos Martin efter jobbet, ty jag hann inte hem före lektion. Jag läste högt och 

Martin kommenterade. Vi satt i vardagsrummet där han odlade vilda cyklamen i burspråket 

som vette mot Ekebydammen. Han hade plockat dem på någon alp och de blommade på långa 

tunna stänglar. Doften gjorde skäl för namnet alpviol – Edvin fick en knöl att odla i växthuset 

och med tiden fylldes en hink av en enda. 

Varje valår blev det tradition att äta middag hos Martin. Då skrudade han sig i ”förhuden”; det 

stora skinnförklädet som höll emot det mesta! Han var fin på att komponera måltider. Sallad 

serverades alltid i ett jättestort lerfat. Mycket effektfullt! Sedan dess har jag faiblesse för stora 

fat och skålar! 

När jag köpte hus på sjuttiotalet, ställde Martin upp som borgensman utan att blinka! 

Självklart var han också med och ”bar” flyttgröten i form av skaldjur och vin. Mina gäster 

diskuterade det gamla köket, som hade diskbänk på ena sidan om dörren och vedspis och spis 

på den andra, tills Martin viftade runt och sa: ”Du får ta det lite franskt!” 

Han var gärna med när Norrängsfamiljen drog ut i svampskogen. Då bar Martin den yngste i 

kont på ryggen, vilket var vanskligt när han böjde sig att plocka någon finess och hela 

ekipaget höll på att tippa. Väl hemma rensades svamp och dracks ”svampdricka” (hemligt 

recept) medan Anita och Ingela fixade middag. Vi hade mycket roligt! 

På sommarlovet for Martin hem till Gotland. Hus och trädgård sköttes övrig tid av Georg 

Johansson, en nära vän och granne i Västerhejde. Där fanns en stor social krets att sköta om. 

Dessutom kom många på besök från fastlandet. En väninna och kollega var damen som bodde 

delvis i Visbymuren. Hon hade en liten, liten bil där sidosätet fram var bortskruvat och där 

stod istället en byrå. Där fanns hennes handarbetsmaterial. När Martin återvände till Sala i 

midsommartid hade han bilen full med den finaste Gotlandssparris som han delade generöst 

omkring sig. 

Sen for han gärna söderut till kontinenten, helst med någon kompis. Minns ej vem som var 
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med den gången de hamnade i ett skyfall som till sist gjorde det omöjligt att köra vidare. 

Alltså körde de över vägkanten och parkerade på en gräsplätt, spände upp tältet och kröp 

dyblöta in. De vaknade i ångande värme i förmiddagssolen, hör skratt och prat utanför. Vad 

som renderat dem skrattet såg de när de tittade ut. De hade tältat mitt i en rondell! 

För det halvår Martin bodde i Paris och läste franska finns ett av hans brev till Anita kvar. 

Detta är mitt perspektiv på Martin, en mycket god och intresserad vän som därmed är 

intressant! 
 

Sala 13/1 2015 Amie Lundholm 
 

PS. Det har berättats att när Olle Nessle kom till Sala för att vikariera i bild frågade Martin om 

hans utbildning men mest om Olles konstintresse. Olle redogjorde en smula nervöst inför den 

store men Martin slöt med orden: ”Bra! Här i Sala förstår de sig bara på rävar på mossa!” DS. 

 

 

Johnny Månsson, f. 1943, berättar i augusti 2015: 

Jag har blivit ombedd att skriva några personliga "rader" om min gode vän Martin Eder, och 

särskilt om en resa 1975 till Aidenbach i sydöstra Tyskland. 

Martin Eder träffade jag för första gången i Ekebyskolans teckningssal. Jag var hans elev. 

Efterhand blev vi mycket goda vänner. Jag tyckte Martin var intressant eftersom han inte 

riktigt följde de normer hans ålder och status bjöd. Martin var "busig", och personlig vilket 

passade mig. Att som tonåring få en vuxen kompis var något nytt och speciellt. Särskilt på 

den tiden då ålders- och statussegregation var annorlunda än idag. Dessutom var han min 

lärare. 

Till och från hälsade jag på Martin kvällstid. Då låg vi i varsin soffa och tittade på TV. Martin 

bjöd vid flera tillfällen på lördagsmiddagar. En gång tillsammans med Åke Söderqvist, 

"skägget". 

Jag tilläts också låna hans hem för läxläsning på håltimmar, vilket jag särskilt uppskattade. 

 

Reseminnen med Martin 1975. 

Blev tillfrågad av Martin att följa med till Tyskland. Martins far hade dött och lämnat ett stort 

hus efter sig som Martin var ensam arvtagare till. Jag svarade ja med det villkoret att Martin 

skulle visa mig runt i Wien, som han talat så gott om. De ungerska restaurangerna inte minst. 

I Stockholm körde vi på Martins bil på båten som tog oss genom Östersjön till Gdansk, Polen. 

Tidigt såg jag att Martin inte var på sitt bästa humör. Vi skulle absolut inte sova i någon koj 

som kostade pengar. Vi låg därför under presenningar på däck där det blåste och var kallt.  

(Jag frös.) 

Väl framme i Gdansk gick färden mot Bydgoszcz. Det var på den tiden det inte var lätt för en 

turist att ta in på ett "polskt" hotell vilket retade Martin. Han vägrade att betala västpriser på 

hotell Intourist (tror jag det hette).  

Vad göra nu? Sova i bilen? Efter mycket om och men förmådde jag Martin att åka till 

järnvägsstationen. Där fanns möjligen information att få. En illaluktande gubbe närmade sig 

och sa sig känna till ett hotell för oss. - Ut med gubben ur bilen, skrek Martin, ...jag står inte 

ut med lukten. Hursomhelst blev han kvar och visade oss ett kloster med hotellverksamhet 

som amerikanska nunnor drev. "Uteliggaren " fick en slant till sin vodka och försvann ut i det 

polska mörkret.  

Vi fick ett fantastiskt rum med högt till tak och dinglande kristallkronor i rader. Billigt, rent 

och fint. Morgonen därpå tvättade vi oss i ett stort praktfullt porslinsfat med en enastående 

vackert formad vattenkanna till. Martins estetiska ådra kittlades och humöret hade svängt. 

(Jag var nu snuvig och förkyld.) 
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Färden gick vidare mot södra Polen. Där tog vi in på ett hotell avlägset inne i skogen. Det var 

mörkt och i dunklet tog en jättegammal dam emot oss. Lite skrämmande kändes det. Vi 

tilldelades ett rum med sängar så mjuka att man nästan försvann. Vi var verkligen rädda. Ett 

polskt spökslott? Med spöken i den svarta skogen? På riktigt? Puh. 

Det var mörkt när vi kom men ljust när vi vaknade. Nu såg vi att det var ett oändligt vackert 

gammalt hus i en idyllisk miljö. Och den gamla damen var inte särskilt gammal.  

(Jag kände mig sjuk med stigande feber.) 

 

Wien i sikte. Mitt villkor. Tyvärr var jag nu så illa däran med hög feber att jag blev 

sängliggande på hotellrummet. 

Kommer särskilt ihåg Martin på sängkanten, vädjande om jag skulle orka upp. Nu när han 

hittat den ungerska restaurangen. Halv elva på kvällen. Men icke. 

 

Dagen därpå i ilfart 30 mil mot Aidenbach. Martin var på ett furiöst dåligt humör. Jag fick för 

mig att han var arg på mig där jag låg i framsätet med frossa. Martin körde extremt fort. 

Väl framme i Aidenbach blev jag kvar i sängen i några dagar. Martin brummade på med 

göromål av skilda slag. 

Jag började förstå hans bräckliga sinnelag, hans ombytliga humör. Han var inte komfortabel i 

huset. I hans fars hus som nu skulle säljas. 

Martins far hade i strider mot Ryssland i första världskriget med sitt fartyg förlist utanför 

Gotland, men överlevt. På Gotland träffade han en flicka och Martin blev till. Då fadern 

flyttade hem till Tyskland följde inte Martins mor med, och därmed skildes deras vägar. I 

vuxen ålder träffade Martin sin far vid ett enda tillfälle. 

Känslorna till sin far var nog svala. Men Martin hade alltid varit hemlighetsfull och talade 

nästan aldrig om sig själv.  

Martins far kan ha varit aktiv nazist, vilket bekymrade Martin. På vinden fans gömmor som 

jag inte tilläts se. Däremot fick jag läsa en bok som fadern skrivit. Om kolonier i Afrika. En 

propagandabok. 

Huset skulle säljas. Ett stort hus med en bred sluttande äng. Det var bebyggt runt om och 

ängen låg liksom mitt i byn. Huset med den stora tomten var särdeles attraktiv och 

intressenterna stod i kö.  

Den rike tandläkaren i byn bjöd hem oss på middag. Det hela började med rundvandring där 

vi noga fick reda på hur rik han var. Vad varje konstverk var värt och hur mycket hans 

flygplan kostade, m.m. Till bords var det silver och dyrt porslin med guldkant. Med 

fingerknäpp kom uppassare och serverade mat.  

Mitt i denna preussiska disciplin vände sig Martin till mig och sa: - Den här stollen kommer 

aldrig att få köpa mitt hus hur mycket han än bjuder. Så nu äter vi och dricker så mycket vi 

orkar.  

Detta spektakel passade givetvis inte Martin. 

Vi åkte tre mil till Passau för att få ordning på alla papper som krävdes vid en försäljning. 

Martin var ytterst otålig och det riktigt blixtrade kring honom. Han var nervös, anade säkert 

vad som väntade. När han förstod att inga handlingar gick att få, sprack det för honom. Han 

blev så arg och högljudd att jag fick "ta tag" i honom på skarpen. I bilen hem hade han lugnat 

sig något. 

Även jag fick känning av hans dåliga humör, och vid ett tillfälle hotade jag med att ta tåget 

hem. En sen eftermiddag smet jag iväg på en långpromenad tre kilometer till nästa by, 

Aldersbach. Där lyckades jag ta mig in genom bakfickan på en ölfabrik. Väl därinne var det 
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fullt ös med medhavd mat och billigt öl. Jag blev bjuden på det mesta och efterhand ruset 

omfamnade mig sjöng jag svenska sånger. 

Tiden gick och vid elvatiden öppnades dörren. Där stod Martin. Han var inte glad. Hur han 

kunde hitta mig förklaras inte på annat sätt än att han letat efter mig länge och överallt. Jag 

bad givetvis om ursäkt för mitt tilltag men samtidigt förstod nog Martin att jag menade allvar. 

Det lugnade ner sig. 

Det är klart att det var en nervös resa för Martin. Tankarna kring hans far och mor. Allt 

outforskat på vinden. Krånglet kring försäljningen. Allt detta parat med den känslighet som 

Martin bar i sina gener. Jag vet också att han sett fram emot att må bra i Wien några dagar. Av 

det blev ju inget.  

Huset blev inte sålt och hemresan till Sala gick bra. 

Till hösten flyttade jag till Borlänge och därefter träffade jag Martin vid endast ett fåtal 

gånger. Jag tänker ibland på Martin som en mycket god vän. En mycket speciell "busig" 

kompis som var en av de lärare som räddade mig från nedsatt ordningsbetyg (eller 

uppförande) och som deltog på min studentmiddag för familjen.  

Resliga Martin Eder, med ett sydländskt utseende, på sin tid en välkänd Salabo. 

Huset tror jag såldes till en ensam dam som verkat i München och ville flytta hem på gamla 

dar. Säkerligen till en förhållandevis ringa kostnad. Martin var nog inte snål och utan pengar 

fastmer principfast, och envis.  

Att tandläkaren skulle få köpa huset var otänkbart. 

September 2015 

Johnny Månsson 

 

 

Martin Eder, oljemålning på pannå 1970, 48 x 63 cm 

 

Björn Lundgren, oktober 2016: Jag tror att tavlan med grottorna och trappen är från en skiss 

till en scen i Shakespeares Macbeth. Min klass fick uppgiften att göra ett sceneri enligt 

Martins livfulla beskrivning 1957-58 och Martin gjorde själv en skiss när vi elever hade svårt 

att komma igång. Vi lyssnade hellre till hans beskrivning av skådespelet. På så vis lärde jag 

känna skådespelet Macbeth och kopplar det alltid till Martin. 

Grottorna och trappan är väldigt lik den snabbskiss Martin gjorde på tavlan.  Lady Macbeth 

och Macbeth själv skulle stå överst på trappen i den mest dramatiska scenen när kungen på 

hustruns inrådan bestämmer sig för att rusa nedför trappen för att mörda de inbillade 

fienderna. Martin kan mycket väl bestämt sig för att göra en målning senare, d.v.s. 1970 när 

den här tavlan är signerad. 
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Martin Eders far (som också hette Martin) var under första världskriget tysk marinsoldat på 

minkryssaren Albatross. Här följer texter och bilder från boken Albatross – en händelse 

under första världskriget av Svante Hedin, utgiven på förlaget Nya Vyer, 2002: 

 

 



                  Martin Eder 
AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 

 

 

 



                  Martin Eder 
AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 

 

 

 

 



                  Martin Eder 
AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 

 

 



                  Martin Eder 
AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

1916 och senare gjordes dock flera rymningsförsök av de internerade: 
 

 

 

Slut på utdraget från boken Albatross – en händelse under första världskriget av Svante 
Hedin, utgiven på förlaget Nya Vyer, 2002. 
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Martin Eder, keramik 1938, h 19 cm. 

 

 

  

Martin Eder, keramik 1939, h 26 cm, diam ca 35 cm.  
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Martin Eder, olja 1946, 47 x 36 cm. 

 

 

 

Martin Eder, Hide stenbrott, olja 1947, 26 x 29 cm. 
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Martin Eder, olja 1947, 16 x 17 cm. 

 

 

  

Martin Eder, olja 1947, 22 x 28 cm. 
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Martin Eder, olja 1947, 30 x 42 cm. 

 

 

  

Martin Eder, Flickorna och blommorna, olja 1947, 31 x 26 cm. 
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Martin Eder, olja 1947, 46 x 41 cm. 

 

 

  

Martin Eder, Vid Colosseum, olja 1947, 36 x 38 cm. 
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Martin Eder, Bokdunge, olja 1948, 19 x 12 cm.  

 

 

Martin Eder, blyerts-kol 1949, 18 x 25 cm.  
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Martin Eder, Småstadsgata, olja 1950, 20 x 21 cm.  

 

 

 
Martin Eder, Småstadsgata, olja 1950, 20 x 21 cm. 
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Martin Eder, Tvättande gummor, olja 1950, 19 x 20 cm. 

 

 

 

Martin Eder, De (oläsligt) stolarnas pensionat, gouache 1951, 22 x 27 cm. 
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Martin Eder, olja 1953, 30 x 45 cm. 

 

 

 

Martin Eder, olja 1953, 33 x 43 cm. 
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Martin Eder, olja 1953, 46 x 35 cm. 

 

 

 

Martin Eder, Vinodling, olja 1953 16 x 22 cm. 
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Martin Eder, oljemålning 1953, 51 x 60 cm. Sala Konstförenings samlingar. 

 

 

 

  

Martin Eder, gouache 1954, 24 x 33 cm.  
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Martin Eder, akvarell/lavering 21,5 x 14 cm.  

 

 

 

Martin Eder, Minareten, gouache 1954. Sala konstförenings samlingar. 
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Martin Eder, gouache 1954, 33 x 24 cm.  

 

 

 

Martin Eder, gouache 1954, 34 x 26 cm.  
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Martin Eder, Hustak, Provence, teckning-akvarell 1954, 25 x 21 cm. 

 

 

 

Martin Eder, Affärsmän, olja 1955, 58 x 36 cm. 
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Martin Eder, Gotländskt hamn, oljemålning 1956, 32 x 40 cm. 

 

 

 

Martin Eder, olja 1956, 45 x 60 cm. 
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Martin Eder, olja 1956, 45 x 60 cm. 

 

 

 

Martin Eder, gouache 1961, 35 x 24 cm.  
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Martin Eder, gouache 1962, 25 x 90 cm. Tillhör Landstinget i Västmanland. 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Eder, olja 1967, 13 x 77 cm. 
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Martin Eder, oljemålning på pannå 1969, 71 x 63 cm. 

 

 

 

Martin Eder, olja 1969, 40 x 56 cm. 
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Martin Eder, olja 1970, 40 x 50 cm. 

 

 

 

Martin Eder, olja 1970, 46 x 54 cm. 
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Martin Eder, olja 1970, 49 x 64 cm. 

 

 

  

Martin Eder, gouache 1970, 34 x 25 cm.  
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Martin Eder, olja 1972, 43 x 65 cm. 

 

 

  

Martin Eder, olja 1972, 70 x 51 cm. 
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Martin Eder, olja 1972, 75 x 52 cm. 

 

 

 

Martin Eder, olja 1972, 76 x 61 cm. 
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Martin Eder, olja 1972, 80 x 78 cm. 

 

 

 
Martin Eder, olja 1973, 48 x 60 cm. 
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Martin Eder, oljemålning på pannå 1975, 41 x 58 cm. 

  

 

 
Martin Eder, olja 1978, 69 x 57 cm. 
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Martin Eder, olja 71 x 61 cm. 

 

 

 
Martin Eder, Kvarn, olja 22 x 33 cm. 
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Martin Eder, Musselförsäljare, olja. 

 

 

 
Martin Eder, olja 47 x 33 cm. 

 

 



                  Martin Eder 
AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 

 

 
Martin Eder, olja 65 x 46 cm. 

 

 

 
Martin Eder, olja 23 x 27 cm. 
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Martin Eder, akvarell 24 X 33 cm, framsida. 

 

 

 
Martin Eder, akvarell 24 X 33 cm, baksida. 
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Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 

 
Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 
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Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 

 
Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 
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Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 

 
Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 
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Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 

 
Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 
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Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 

 

Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 
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Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 

 

Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 
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Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 

 

Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 



                  Martin Eder 
AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 

 

 

Martin Eder, akvarell 25 x 35 cm. 

 

 

 

Martin Eder, akvarell 34 x 26 cm. 
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Martin Eder, akvarell 35 x 25 cm. 

 

 

  

Martin Eder, akvarell 35 x 25 cm. 
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Martin Eder, akvarell 38 x 25 cm. 

 

 

  

Martin Eder, blyerts 16 x 18 cm. 
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Martin Eder, Gotländsk gård, gouache 18 x 24 cm. 

 

 

Martin Eder, Gotländskt stenbrott, gouache 20 x 24 cm. 
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Martin Eder, oljemålning på pannå, ca 30 x 65 cm. 

 

 

 

Martin Eder, Stilleben, oljemålning 32 x 40 cm. 
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Martin Eder, gouache 20 x 14 cm. 

 

 

Martin Eder, Två män och en åsna, Tunisien, oljemålning på duk, 80 x 60 cm. 
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Martin Eder, olja på duk,95 x 54 cm. 

 

 Jan-Olov Filipsson, 24 april 2017: Den här målningen stod på Martins staffli när han dog. Hasn höll 

på med den och det är antagligen därför den inte är signerad.  
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Martin Eder, Uppdragen båt, akvarell 1970, 24 x 34 cm. 

 

 

 

Martin Eder, Vinodling, oljemålning på pannå, 15 x 21 cm. 
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Martin Eder, Självporträtt, mosaik 31 x 21 cm.  

 

Johan Lindell: Det här är ett självporträtt av Martin. Han gjorde det som på skoj, som ett experiment. 

Placerade en duk över huvudet, ritade av och gjorde sedan en mosaik av det hela. Den kan vara gjord i 

början av 1970-talet. En annan gång när han besökte mormor och morfar på Norrängens 
Handelsträdgård svepte han in sig i en sjal och föreställde någon – minns inte vem. 
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Martin Eders hus på Gotland 1974. Foto Åge Lindbeck. ”Gun och jag på semester” (Åges notering) 
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Vernissagekort, fram & baksida
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Sala Allehanda 3 februari 1967. 
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