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martha ehlin

Martha Ehlin, 38, har avlidit i kretsen av sin familj den 19 mars 2016. Närmast sörjande är 
Marthas föräldrar och syskon med familjer.

Martha Ehlin blev känd för svenska folket då hon valdes till lyssnarnas sommarvärd 2013 
och berättade om hur hon transplanterades med fem nya organ på grund av en tumörsjuk-
dom. När sjukdomen nyligen kom tillbaka lyckades operationen inte rädda hennes liv.

Martha var en av grundarna av mod – Mer organdonation. Hon brann helhjärtat för att 
hjälpa alla de som står på väntelista för transplantation. Hon var en fantastisk människa med 
en livsbejakande utstrålning och förmågan att beröra. Under sitt liv var hon älskad av många. 
Och nu är hon sörjd och saknad av ännu fler.

Martha växte upp i Örnsköldsvik och utbildade sig till idrottslärare. Bara 30 år gammal drab-
bades hon av en tumörsjukdom. I månader kämpade hon för sitt liv och överlevde – tack vare 
en för henne okänd person, som kunde ge henne de fem organ hon behövde. 

Vid World Transplant Games 2011 i Göteborg – ett världsmästerskap för transplanterade – 
vann hon fem guldmedaljer. Här träffade hon Peter Carstedt, som är transplanterad med en 
njure från en levande donator. Tillsammans grundade de år 2012 mod. 2013 blev Martha 
lyssnarnas val av sommarvärd i p1. Samma år fick hon utmärkelsen Årets Kämpe vid Svenska 
Hjältar-galan.

Genom mod arbetade Martha för att alla som är i behov av en transplantation skall få det 
utan onödigt lidande. Ingen skall behöva dö i väntan på organ i Sverige.

Vi önskar att Martha skulle ha fått ett mycket längre liv med sin familj och bland sina vänner. 
Men låt oss samtidigt inte glömma att hon tack vare organdonation fick leva flera rika och 
meningsfulla år som transplanterad. Vi sörjer och saknar Martha som en nära vän och god 
människa, med en fantastisk förmåga att inspirera andra och inge hopp, även i svåra livssitu-
ationer. Tack, Martha, främst för den du var, men också för allt du har gjort.

Vi hedrar minnet av Martha genom att fortsätta arbetet med den ideella föreningen mod, som 
hon var med att grunda.

Göran Carstedt, ordförande MODs styrelse
Sören Gyll, ledamot i MODs styrelse
Bengt-Åke Henriksson, ledamot i MODs styrelse
Peter Carstedt, grundare och ledamot i MODs styrelse
Louise Gyll, suppleant i MODs styrelse
Annika Carstedt, suppleant i MODs styrelse
Emma Dalman, medarbetare MOD
Daniel Brattgård, ordförande MODs professionella råd

Över 13.000 personer har uttryckt sin sorg och sitt deltagande över att Martha har lämnat 
oss via mods sociala medier. Av dessa har över 3.000 skrivit en hälsning för att uttrycka sin 
saknad av Martha. 

Denna minnesbok är på intet sätt en summering av alla dessa kärleksfulla hälsningar, utan 
snarare en inblick i några av de fina kommentarer och hälsningar som skickats till oss efter 
hennes bortgång.

Martha har berört så många människor – bara genom att vara den hon var, den hon alltid 
kommer att vara. Vila i frid, kära Martha. Vi saknar dig.



när en blomma bryts av

När en blomma bryts av 
i sin vackraste blom 
då blir marken så trist, 
och så fruktansvärt tom…

Men kanske ändå 
att det någonstans finns 
en äng eller undangömd skreva, 
dit blommor som brutits 
för tidigt får komma 
och fortsätta andas 
och dofta och blomma och leva…

Atle Burman
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Älskade älskade fina Martha. Hur ska vi 
kunna förstå, hur ska vi kunna acceptera att 
du har lämnat oss. Du var så närvarande i allt 
du gjorde, så glad, så positiv, så otroligt full 
av liv. Har så många fina minnen med dig. 
Är så tacksam för att jag har fått vara en del 
i ditt liv och fått känna din fantastiska ener-
gi. Du fick nya vingar med dina nya organ 
och du tog till vara på varje dag och gjorde 
så mycket för så många människor. Jag är så 
stolt över dig och din styrka. För mig kom-
mer du alltid vara sprudlande av liv. I hjärtat 
kommer känslan alltid finnas kvar när vi står 
i sensommarsolen hand i hand och sjunger 
tillsammans med Laleh.En stund på jorden. 
En alldeles för kort stund på jorden. Vila i 
frid fina Martha.

Josefin Meral

Chockad och tom... Martha du gjorde det 
vi drabbade går igenom synligt. Du kommer 
vara saknad av många

Camilla Cronqvist 

Haft förmånen att få lyssna på denna fantas-
tiska kvinna & hennes starka berättelse 

Blir uppriktigt ledsen när du inte finns bland 
oss längre. 

Himlen har fått en ängel. alldeles för tidigt.... 
Sov i ro och mitt varmaste deltagande till 
dina nära & kära

Jennie Soläng

Tack för att jag fått lyssna till dig och få bevis 
på styrka och livskraft som du gav till alla 
mitt i din egen kamp.

Gudrun Wisten

Ibland rör någon vid ens liv och kvar för all-
tid dröjer en tacksam tanke kvar! 

Har följt och tyckt så mycket om din person-
lighet Martha, din utstrålning, ditt fantas-
tiska engagemang för mod. Känner mig så 
sorgsen! 

Du gjorde så mycket betydelsefullt för oss, det 
glömmer vi aldrig!  Sov gott vackra, Martha!

Kajsa Lindgren

Blir helt stum... Jag och min man träffade 
Martha på Sahlgrenska för ett par månader 
sedan... Så sprudlande och full av liv.. Ja det 
är hemskt hur livet kan vända så fort 

Therese Olofsson Moghaddam

Hörde det i går blev helt bedrövad Den fina 
Martha jag är sååå ledsen Martha var med 
på livslustgrupperna på Brännö för unga 
vuxna först som deltagare sedan som ledare 
En överlevare av otroliga mått Min absoluta 
favorit Jag är bedrövad

Stig Dahlgren

Vi träffades på Brännö 2009 .Vi pratade om 
att träffas och ses,men det blev inte så då man 
alltid har massa annat att göra.

Saknaden kommer bli stor.  Ta vara på tiden 
med varandra och träffas och bestäm en dag 
och möts. Stanna upp och prata med varan-
dra och ta den där koppen med kaffe .Man 
vet aldrig när det är dax att lämna.Jag är 
glad att du ändå fick leva och starta mod. 
Du vackra fina Martha.

Karin Premji

Du va alltid så positiv, glädje spridare o fick 
en att tänka positivt i livet! Du inspererade 
många och även mig!

Nu sprider du glädje o inspiration bland  
alla änglar 

Vila i frid nu goa Martha 

Mikaela Persson

 ”Som en örn lockar ungarna ur redet

och sedan svävar över dem,

så breder han ut sina vingar

och bär dig på sin rygg.”

Ludvig Lindelöf

En av dom mysigaste kompisar man hade 
under barndomen du o din syster vi gick på 
lekis tillsammans o har funderat ofta på vad 
ni haft för er. Man har sett er här på fb lite då 
o då men tiden går fort aldeles för fort, vila i 
frid Martha o jag tänker på familjen 

Peter Björcman

Ohhhhhh fy vad ledsamt och hemskt att läsa 
detta... Martha Ehlin- du var verkligen en 
sann kämpe, en inspiratör utav bästa sort! Vi 
träffades på Öckerö 2010, tror jag. Det var 
första sammankomsten för uppstart av det 
som senare blev Ung Cancer. Du var en sol-
stråle med mycket energi, trots ditt tunga ba-
gage. Jag kommer alltid beundra dig och hur 
du kämpat på olika sätt. Skänker mina var-
maste tankar till dina nära o käraste. Kram 
från Halmstad

Cecilia Ung
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martha - hjältarnas hjältinna! tack för 
Ditt mod-som gjort och gör mer än någon 
annan organisation till hjälp åt organbehö-
vande medmänniskor!! Du lever vidare inom 
oss-peace!

Kjell Barlöv

Så förfärligt ! En helt fantastisk kvinna, har 
lämnat detta jordeliv som har berikat oss andra 
med sitt mod i alla kategorier. Vi blir fattigare 
utan Martha ! Tankarna går till hennes familj 

Helene Thörne

Älskade Martha mitt hjärta blöder just nu. 
Du kämpade så mycket för mod , vila i frid 
mina tankar går till din kära familj .

Ayse Andic 

Åh nej, vad livet är orättvist och meingslöst 
varför??? Var det första jag tänkte när jag 
såg att Martha Ehlin inte längre finns hos 
oss. Jag kom första gången in kontakt med 
Martha under Svensk Transplantionsfören-
ings 50-årsjubileum för 2 år sedan. Jag hade 
förmånen att få höra henne berätta sin histo-
ria live, och inser inte förrän idag hur djupa 
spår hon satte hos mig och hur inspirerad jag 
blev att höra henne tala, då på eftermiddagen 
och även senare på kvällen i Blå Hallen. Jag 
tänker tillbaka på den känslan jag hade när 
jag lämnade aulan efter Marthas tal – jag var 
övertygad om att jag också skulle hjälpa till 
och arbeta för att sprida mods budskap, men 
så kom vardagen och alla måsten ivägen och 
det prioriterades bort. Idag har många tankar 
och känslor svämmat över mig, speciellt när 
jag lyssnade på Marthas Sommarprat i bilen 
till och från yogan. Jag kastades tillbaka till 

åren 2010-2012 år då jag själv väntade på 
det där samtalet och efter 13 månaders 
väntan fick en njure. 

Nu tänker jag istället att organdonationen 
har betytt att Martha fick 7 extra år här på 
jorden. Det här är en skriftlig anmälan till 
mod – jag finns här och jag vill hjälpa till!  
Vila i frid Martha. Mina tankar går till dina 
nära och kära”

Helen Enqvist

Kan inte hålla tillbaka tårarna. Innan jag 
träffa dig första gången, innan jag såg dig på 
tv och innan jag kom i kontakt med mod 
så var du en av mina starka förebilder. Jag 
blev så inspirerad av en artikel om dig och 
din historia när du hade varit med och tävlat i 
world transplantgames. Jag kännde direkt att 
så som du va ville jag vara när jag blev frisk, 
föll av glädje föll av liv, tacksamhet och po-
sitiv tänkande. När jag träffa dig i verklighe-
ten så möttes jag av en så varm å kärleksfull 
människa. Du har spridit så mycket hopp och 
kärlek och insperation och du kommer att 
fortsätta göra det. Å jag kommer att fortsätta 
sprida mods budskap om hur viktig trans-
plantations frågorna är och att människor 
blir mer medvetna om hur viktigt det är att 
ta ställning. Sänder all min kärlek och tankar 
till dig och din familj. Vila i frid Martha

Linda Lundberg Widman

Denna fighter, Martha Ehlin har lämnat 
jordelivet alldeles för tidigt. Våra vägar möt-
tes via ett tjänsteuppdrag. Hennes berättelse 
inför fullsatt sal gick rakt in i mitt hjärta. En 
sommardag i fjor cyklade vi på Bjärehalvön 
och pratade om livet. När vi cyklade mellan 

sädesfälten sa jag till Martha - Jag tänker på 
min favorit film Gladiator och musiken Now 
We Are Free ¨ med Hans Zimmer & Lisa Ger-
rard. Då sa Martha – Ja men det är också min 
favorit musik! Sedan cyklade vi ner till stran-
den i Segeltorp och såg Kullaberg på andra 
sidan Skälderviken och pratade om det sköra 
livet. En minnes rik dag som jag tänker på 
med glädje. Martha kommer alltid att vara 
med oss men i en annan frekvens.

Catharina Åkerlund

Jag minns hennes fantastiska sommarprat. 
Hur jag var tvungen att köra in till vägkanten 
och stanna då jag inte såg någonting på grund 
av alla tårar. Jag grät för det Martha hade 
gått igenom. Jag rördes till ett hav av tårar för 
hennes livsglädje! Men jag grät också för min 
son som jag förlorade efter en lungtransplan-
tation. Martha, hälsa David när ni möts!

Karin Westlund

Återigen sjukt o jag kommer aldrig acceptera 
nu får det vara nog hoppas det blir ändring 
på det här o fler slipper lida !!!

Vila i frid krama syrran !!

Till dem anhöriga kämpa kämpa gråt minns 
allt det bra o fina underbara stunder ni fick !!

Martha precis som syrran lurade döden inn-
an men det går inte hur många gånger som 
helst o synnerhet inte om det inte ens finns 
organ!!

Kramas mycket !!

Johan Paulsson
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Trött å nere, så känns det... samtidigt som 
ett tomrum uppstått får vi inte glömma all 
den livsglädje hon spred och hennes vilja att 
inspirera oss andra att arbeta med donations-
frågror, hon påminde mig om att aldrig sluta 
känna glädje över vardagen.

Mina tankarna går till Marthas nära och 
kära, för mig kommer du alltid att vara mo-
diga Martha.

Peter Carstedt styrkekramar till dig...

Torbjörn Johansson

Fina Martha jag älskade din röst ditt tålamod 
din styrka din glädje som du spred, stor sorg, 
tänker på er som stod henne närmast hon 
finns i våra hjärtan för alltid.

Agneta Larsson

Så fruktansvärt sorgligt. All kärlek och styrka 
till er som stod henne nära. Under de få gång-
er vi träffades inspirerade hon mig ofattbart 
och hennes resa har berört mig på många 
plan. Hon fattas oss alla och kommer att leva 
vidare omgångar hjärtan och tankar

Mina Anger

Ofattbart ofattbart ofattbart!

Så mycket gott du gjort Martha

Så mycket du betytt för så många

I all sorg så vet jag att du kommit till ditt 
himmelska hem!!

Där finns ingen sorg ingen smärta ..

Elisabeth Söderling

Vila i frid fina Martha som var min lärare i 
idrott på högstadiet, har beundrat ditt arbete 
för mod som betyder mycket för många!

Jessica Hellström

Fruktansvärt.. Blir så ledsen och chockad. 
Såg Martha på stan flera gånger förra året 
och ville gå fram och tacka för hennes fantas-
tiska sommarprat och medverkan i program-
met när livet vänder.. Nu finns inte den möj-
ligheten mer.  all värme och tankar till familj 
och vänner

Josefine Wassberg

Vi hade turen att få träffa dig efter att våran 
dotter genomgått en likadan transplanta-
tion,du verkade vara en så varm och omtänk-
sam person, full av energi och levnadsglädje, 
tack för din inspiration och vila i frid 

Sofia Klint

Hemskt tråkigt att höra! Transplant Sweden 
har förlorat en fantastisk atlet och lagkamrat!

Våra tankar går till hennes nära och kära!

Transplant Sweden

Tack Martha för allt du gav av dig själv för 
att ge andra kraft, ork o mod att kämpa vi-
dare. Ditt varma leende o strålande ögon får 
vi inte möta längre. Du var unik på många 
sätt o vis. Tankarna går i första hand till din 
familj men också till mod som förlorat en 
eldsjäl. Sorgen o saknaden är oändlig. Du 
fattas oss.

Mary Paulsson

Jag vill tacka Dig, Martha. Du fick mig att 
tänka till ordentligt när Du var här i Bengts-
fors. Du berättade om Dina erfarenheter på 
ett så fantastiskt och fint sätt.  Den dagen 
hjälpte Du mig att ladda ner mods app, så 
nu vill jag visa det du visade på - att donera! 
Tack Martha och Vila i frid 

Anna Boberg Gustafsson

Vad ledsen jag blir!!  Martha föreläste för oss 
i Göteborg förra året och och var den absolut 
bästa föreläsaren jag någonsin hört. Så levan-
de och ett sånt gripande berättande. När hon 
visade bilden på henne själv liggande i gräset 
för första gången på länge gick en suck ge-
nom publiken och tårarna rann. 

Mina sympatier till familj och nära. 

Linda Lagergren

17:e Juli 2013 låg jag i solen på fördäcket på 
en stor segelbåt ute på Skagerrak och lyssna-
de på ditt sommarprat. Minns det som igår 
och hur oerhört tagen jag blev av din histo-
ria! Tack vare dig Martha skrev jag in mig  
i donationsregistret. 

Vila i frid! 

Mikael Frimodig

Vila i frid Martha! Du var en fantastisk 
människa en riktigt kämpe och du hade alltid 
ett fint ord över till alla i din närhet! Världen 
har förlorat en gigant! Kärlek och tankar till 
din fina familj

Linda Granlund

Fina Martha. Jag har nog aldrig känt någon 
som spridit samma glädje och energi som du. 
Jag läste detta med bestörtning. Saknar ord. 
Många tankar till familjen. 

Sara Korsgren Norrby

Vilken stor och ofattbar sorg! Du levde en 
alldeles för kort stund här på jorden, men du 
gjorde ett oerhört stort avtryck! Dansa med 
änglarna nu du vackra, fina, starka Martha! 

Jörgen Pettersson

Det gör så oerhört ont att du lämnat oss 
Martha. Jag kommer alltid att komma ihåg 
dig som den glada tjejen med det tunga bud-
skapet. Jag var så oerhört glad för att du 
fanns bland oss och orkade kämpa. Det gör 
saknaden nu ännu större. Mina tankar går 
till familjen, vännerna och alla som du käm-
pat för. Vila i frid men låt inte kampen för 
liven vila en sekund. En sista kram! 

Tim Lundström

Fina Martha, jag hade nöjet att få träffa dig 
2004 när du med din skolklass reste till Po-
len och Tyskland på Toleransresa. Redan då, 
långt innan du blev sjuk, förstod man vilken 
fantastisk och positiv person du var. Gårda-
gens besked gav en chock... Jag tänder ett ljus 
för dig i himlen och lyssnar på ditt sommar-
prat ännu en gång. Tack för ditt arbete, din 
styrka, din glädje och framförallt, ditt mod. 
Himlen har fått en verklig ängel. Kram

Chandra Sjölin

Marta,

Vår allas hjältinna och stora förebild

Tack för att vi fick ha dig hos oss en stund

Vila stilla bland änglar,

Mina varma tankar till anhöriga

Må de fina minnena i sinom tid

Överglänsa och göra saknaden lättare att bära 

Anna Andersson

Blümers Första gången jag ens hade hört ta-
las om mod var en vecka efter min hjärtt-
ransplantation i mars-2013. Det var också 
då jag började inse hur viktigt det är med re-
gistreringen för organdonation. Någonstans 
i slutet på 2013 eller början på 2014 fick 
jag kännedom om en informationsdag i Göte-
borg, Nordstaden var det nog. Skulle jag ditt 
eller inte. Efter några om o men så åkte jag 
och följde allt som försiggick hela dagen. Han 
Rickard Olsson från tv programmet Vem vet 
mest var presentator, kul att se honom på rik-
tigt någon gång, men det var ändå dom olika 
talare som betydde mer. En riktig fin upple-
velse var det iaf där man pratade med olika 
människor, oftast bara förbipasserande om 
vad man själv hade gått igenom. Efter infoda-
gen gick mot sitt slut så var en av ledarna till 
initiativet, Peter hette han nog, framme och 
frågade om jag skulle hänga med gänget tille 
en restaurang. Jag hade ingen aning om att 
det var något mer som låg i planeringen, men 
jag följde med. Halvvägs ut från Nordsta-
den så är det en hand som lägger sig på min 
axel, Martha’s. Jag kan lugnt säga att jag blev 
lite överväldigad när hon började prata med 
mig... Aldrig hade jag träffat eller ens hört 

talas om henne, bara ett par timmar tidigare 
när hon redogjorde hennes historia på podi-
umet. En kvinna, så vacker, men framförallt 
så varm, avslappnad och supertrevlig: ”Hej, 
Martha heter jag. O du?” Var kommer det 
här ifrån tänkte jag. Lite osäker på mig själv 
så svarade ja: ”Tjerk... Blumers... Holländare 
och hjärttransplanterad, hihi.” Sen fortsatte 
hon då prata om lite allt möjligt, som om hon 
hade känt mig inhela sitt liv, kändes det som. 
Vi var väl med ungefär 6-8 andra personer 
den eftermiddagen, men hela tiden kände jag 
att jag hörde hemma där, något som brukar 
ta tid med mig i andra situationer. Jag såg för 
en kort stund sen att hon inte hade klarat yt-
terligare en operation, och mina första orden 
blev nog, shit-förbannad-varför och sen ett 
suck. Orättvist är ett som bara inte försvinner 
ur tankarna. Jag önskar all världens styrka 
till alla som på något sätt har varit och är 
henne nära... Solen skiner... 

Tjerk Wolter

Martha Ehlin, jag saknar också ord. Du kom-
mer alltid finnas i mitt minne. Allt arbete du lagt 
ned i mod. Att ha fått känna dig är en ära. Stor 
kram till dig i himlen och en till dina anhöriga.

Ann-Louise Ragnarsson

Det är med stor sorg, som vi nåtts av beskedet 
om att fina Martha inte är ibland oss längre !

Vi lärde känna dig under vm i Sydafrika, 
där vi såg dig ta medalj efter medalj med din 
charmiga stil och vinnande sätt ! Vila i frid ! 

Ann & Tomas Nilsson 
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Så oerhört sorgligt! Det var inte länge sen 
jag såg dig och du gav mig en uppmuntrande 
kram. Svårt att förstå! Mina tankar går till 
dig och din familj. Vila i frid Martha. 

Helena Classon

Så obeskrivligt sorgligt. 

Martha, du var verkligen en av de starkaste 
kvinnor jag mött! 

All kärlek och tankar går till din familj nu! 

Vila i frid.

Frida Lundgren

Jag kände inte Martha jätteväl men träffande 
henne några gånger. Blev bekant med henne 
genom min svärfar, som fick ett nytt hjärta 
2009 . Martha var alltid trevlig och väldigt 
omtänksam vila i frid  ifrån oss i nossebro

Emelie Högberg

Åh nej, vad livet är orättvist och meingslöst 
varför??? Var det första jag tänkte när jag 
såg att Martha Ehlin inte längre finns hos 
oss. Jag kom första gången in kontakt med 
Martha under Svensk Transplantionsfören-
ings 50-årsjubileum för 2 år sedan. Jag hade 
förmånen att få höra henne berätta sin histo-
ria live, och inser inte förrän idag hur djupa 
spår hon satte hos mig och hur inspirerad jag 
blev att höra henne tala, då på eftermiddagen 
och även senare på kvällen i Blå Hallen. Jag 
tänker tillbaka på den känslan jag hade när 
jag lämnade aulan efter Marthas tal – jag var 
övertygad om att jag också skulle hjälpa till 
och arbeta för att sprida mods budskap, men 
så kom vardagen och alla måsten ivägen och 

det prioriterades bort. Idag har många tankar 
och känslor svämmat över mig, speciellt när 
jag lyssnade på Marthas Sommarprat i bilen 
till och från yogan. Jag kastades tillbaka till 
åren 2010-2012 år då jag själv väntade på 
det där samtalet och efter 13 månaders 
väntan fick en njure. 

Nu tänker jag istället att organdonationen 
har betytt att Martha fick 7 extra år här på 
jorden. Det här är en skriftlig anmälan till 
mod – jag finns här och jag vill hjälpa till! 

Vila i frid Martha. Mina tankar går till dina 
nära och kära.

Helen Enqvist

Det går inte att förstå att du inte finns med 
oss längre. Det du gjorde för mod kommer 
att leva vidare, du var och kommer alltid för-
bli en kämpe.

Carin Sundström

Vila i frid Du underbara, engagerade med-
människa Det sägs att Gud tar dem han äls-
kar mest först av alla. Ditt arbete, ditt sätt att 
engagera andra, din värme, hela du Martha 
kommer för all framtid finnas kvar hos oss, vi 
bär med oss dig i våra hjärtan Tack för att vi 
fick möjligheten att höra dig berätta & upp-
lysa oss i ditt fängslande sommar prat . Tack

Ulrica Winberg

Så oerhört sorgligt att höra att du lämnat oss. 
Så ofattbart att både du och vår gemensam-
ma vän Märta är borta. Tänker på din familj 
och alla som stod dig nära.

Anna-Clara Sterne 

Martha finaste ängel 

Tack för de goda samtalen och den glädje du 
spred. Du kommer för alltid att finnas med 
mig. Nu får du vila och ro. Mina tankar går 
till din familj

Birgitta Quick

Det finns en fråga som kräver ett svar. Om 
jag behöver ett nytt organ. Vill jag då få ett. 
Är svaret ja finns det bara en sak att göra. 
Anmäla sig till donationsregistret. Det gjorde 
jag för massor av år sedan. Min tanke går till 
hennes närmaste

Iréne Lycke

Kan inte hålla tillbaka tårarna. Innan jag 
träffa dig första gången, innan jag såg dig på 
tv och innan jag kom i kontakt med mod 
så var du en av mina starka förebilder. Jag 
blev så inspirerad av en artikel om dig och 
din historia när du hade varit med och tävlat i 
world transplantgames. Jag kännde direkt att 
så som du va ville jag vara när jag blev frisk, 
föll av glädje föll av liv, tacksamhet och po-
sitiv tänkande. När jag träffa dig i verklighe-
ten så möttes jag av en så varm å kärleksfull 
människa. Du har spridit så mycket hopp och 
kärlek och insperation och du kommer att 
fortsätta göra det. Å jag kommer att fortsätta 
sprida mods budskap om hur viktig trans-
plantations frågorna är och att människor 
blir mer medvetna om hur viktigt det är att 
ta ställning. 

Sänder all min kärlek och tankar till dig och 
din familj. Vila i frid Martha 

Linda Lundberg Widman
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Tack för att jag fick träffa dig, Martha Ehlin. 
Ditt mod har inspirerat mig och många, och den 
organisation du startade har gjort skillnad för 
ännu många fler. Mina tankar är hos dina nära, 
och jag vet att även om vi förlorat dig kommer 
din gärning fortsätta leva.

Gustav Fridolin, utbildningsminister

Det var ett mycket sorgligt besked att Martha 
alldeles för tidigt lämnat oss. En så engagerad 
och klok kvinna som står mitt i livet. Jag och 
Donationsrådet beklagar djupt sorgen för familj 
och övriga. Minnet av Martha är starkt och hen-
nes ”livsviktiga” insatser genom mod och på 
annat sätt kommer att bestå för lång tid.

Kenneth Johansson, Ordförande i Donationsrådet

Tack Martha! Tack för allt du gjort, för ditt 
engagemang, mod och för ditt stora hjärta. 
Jag är så glad att jag fått dela skratt med dig 
och för att jag fått lära känna dig. Jag kom-
mer att sakna dig! Mina tankar går till din 
familj, all kärlek till dem 

Maria Björkstrand Lindahl

Oerhört sorgligt. Jag fick lyssna på hennes 
berättelse och blev djupt rörd av vad hon gått 
igenom och åstadkommit. Martha lämnar ett 
stort avtryck

Katarina Horkamo Gussmo

Så sorgligt! Har lyssnat på Martha på en fö-
reläsning i Göteborg och på radion för mod. 
Hon var så fantastisk att lyssna på. Mina tan-
kar går till dig och din familj.

Monica Hjelm

Väldigt sorgligt att höra, och det känns också 
orättvist efter sådan kamp. Kommer fortfa-
rande ihåg många episoder och roliga-tim-
men föreställningar du och syrran hade i 
Mycklingskolan när vi var små. 

Vila i frid efter dina imponerande insatser.

Jörgen Westin

Åh, nej! Var på din föreläsning. Du var så in-
spirerande, så full av liv. Trots allt du varit 
med om. Du är och kommer alltid vara en in-
spirationskälla för många. Må du vila i frid!

Annica Sundin

Ohhhhhh fy vad ledsamt och hemskt att läsa 
detta... Martha Ehlin- du var verkligen en 
sann kämpe, en inspiratör utav bästa sort! Vi 
träffades på Öckerö 2010, tror jag. Det var 
första sammankomsten för uppstart av det 
som senare blev Ung Cancer. Du var en sol-
stråle med mycket energi, trots ditt tunga ba-
gage. Jag kommer alltid beundra dig och hur 
du kämpat på olika sätt. Skänker mina var-
maste tankar till dina nära o käraste. Kram 
från Halmstad 

Cecilia Ung 

Känns så fruktansvärt sorgligt och orättvist 
att en människa, så full av liv ska lämna li-
vet så tidigt. Martha, du har bjudit på många 
skratt och klokheter. Jag kommer sakna dig. 
All kärlek till din familj.

Susanna Brundin

Genom dig kommer människor få Hopp du 
om någon vet Hur det är att hålla sig igenom 
ett helvete o tillbaks! Tack vare dig kämpar 
jag varje dag på att kunna leva igenom allt 
jobbiga ! Vila i frid fina du!

Johan Grip

Vila i frid du otroligt imponerande kvinna. 
Aldrig upplevt en sådan drivkraft och närva-
ro på scen som när jag var på din föreläsning. 

Tack för allt fantastiskt jobb med mod 

Lotta Harming

Åh vad sorgligt...hörde också hennes som-
marprogram och spred det i vårdutbildning-
ar i samband med vikten av att ta ställning 
för organdonation. Ska verkligen föra mod 
vidare  tankar till hennes familj.

Ulrika Sjölén

finns inga ord, oförståeligt, orättvist. Mina 
tankar går till din familj . Dina avtryck här 
på jorden är många och vackra, du lever för 
alltid vidare genom många av oss 

Sara Westermark  

Stor sorg men också mycket värme när jag 
tänker på Marta och allt hon hann göra för 
andra genom sitt engagemang men också för 
att hon var bara hon Fantastisk människa 
vila i frid tänker på din familj

Charlotte Möller

Så ofattbart! Hörde Marthas sommarprat 
och mod blev något helt naturligt och själv-
klart för mig i och med henne berättelse. Nu 
kan du Martha inte lysa på jorden längre 
utan vi får se upp mot himlen och se att du, 
som den stjärna du är, lyser på vår himmel 
istället. Vila i frid 

Ingela Hagman

Så oerhört sorgligt att nås av detta besked. 
Martha hade en sådan fantastisk drivkraft 
och allt det hon skapade har betytt otroligt 
mycket för många. Skickar mina tankar till 
alla hennes nära.

Jenny Lindström Beijar
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Har inga ord... Pratade ju med dig alldeles 
nyss?! Du ringde när Sofia lämnat oss och 
var så ledsen... Och så en dryg månad senare 
händer detta... Kan bara hoppas och tro att 
du och Sofia är tillsammans nu. Tänker så på 
din familj som nu också ska gå igenom detta 
ofattbart svåra... Kramar till er! 

Charlotte Lotta Eriksson

Tårarna faller ner från mina kinder. Jag hade 
den stora äran att få vara Marthas pojkvän 
under ett år, när hon arbetade som idrottslä-
rare i Sundbyberg. Fina människa är svårt att 
finna, ett hjärta av guld.

Kram till dig himmelen!

Mikael Eljenmyr

Fy så fruktansvärt sorgligt. Jag minns så väl 
när jag såg Martha i När livet vänder. Hon 
berättade så varmt och hjärtligt för Anja 
Kontor om sin resa. Vila i frid Martha

Anna Ehlén

Solstrålen med det Mest Fantastiska o Ödmjukaste 

Ulrika Svantesson

En otroligt sorglig nyhet. Jag träffade Martha 
på Blodomloppet i Jönköping i samband med 
min kampanj ”Run for Donation”. En så po-
sitiv människa har jag nog aldrig mött. Det 
är med stor sorg och saknad jag skickar mina 
tankar till Martha ’s familj och vänner. 

Martha: Du fattas oss!!

Pelle Östberg

Jag finner inte ord..

himlen har fått ännu en av de finaste änglar.

Så sprudlande glad och lycklig nyss i bland 
oss - svårt att förstå ♡ 

Tankarna går till alla närmaste.

Vila i frid underbara Martha 

Jessica Lund

Jag hade äran att få lyssna på Martha när 
hon föreläste. Starkare och mer engagerad 
kvinna får man leta efter. Jag anmälde mig 
till Socialstyrelsens organregister efter hen-
nes föreläsning och uppmanar alla som kan 
och själva kan tänka sig att ta emot organ att 
göra samma sak. Vila i frid Martha 

Isabella Diaz Erazo

Martha för alltid kommer din värme kännas 
och ett gnistrande ljus lysa framförallt för din 
familj och för alla som du betytt så otroligt 
mycket för...

Du blir aldrig glömd

Caroline Z Sällbom

Nej.. En sån ledsam nyhet  Vackra, fantastis-
ka Martha. Alla tankar till människorna som 
står henne närmast  Jag tillägnar en stund att 
minnas tider vi delat som barn 

Pia Berggren

Men så ofattbart och oerhört sorgligt! Så 
mycket glädje och hopp hon gett till många. 
Tack för allt fint jobb med mod!

Susanne Lindwall

Tårarna bara rinner. Lyssnade på dej när du 
föreläste och blev otroligt berörd. Även haft 
förmånen att träffa dej som liten tjej. Men 
änglarna har nu fått en alldeles fantisk vän, 
det är jag säker på 

Carina Falk

Så fruktansvärt  Martha vi kände inte varan-
dra så väl, vi spelade någon säsong inneban-
dy ihop, det var många år sedan. Har följt dig 
lite igenom livet vad du har åstadkommit. Du 
är grym. Känner stor saknad. Du ha varit en 
stor glädje för många människor 

Jenny Österberg

Tårarna rinner och jag försöker förstå att du 
inte finns ibland oss längre...Tack vackra star-
ka Martha för allt du gjort och åstadkommit, 
både för enskilda individer och för mod. Alla 
dina guldmedaljer kommer att skina klart på 
himlavalvet! Vila i frid fina ängel och hälsa 
Sofia. Varma tankar till din familj.

Åsa Nordin

Vad du har gjort för donationsfrågan i Sveri-
ge är fantastiskt och enastående. Att nå ut till 
allmänheten på ett enkelt och lättförståelig 
sätt är en konst och du lyckades nå raka in 
i våra hjärtan så att vi kunde ta till oss detta 
oerhört viktiga budskap. 

r.i.p 

Mia Elliot Donations ansvarig sjuksköterska 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
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Underbara människa, tårarna rinner! Så oer-
hört sorgligt att du inte finns kvar här. Tack 
för allt du har gjort för andra och tack för 
alla våra samtal när vår son lämnade och 
vi donerade hans organ. Du hjälpte mig att 
verkligen förstå den tacksamhet du kände 
som mottagare av organ, att varje ny dag du 
fick var en gåva fylld av liv. Tack för att du 
delade med dig av din stora kärlek! 

Anna Redvik

Så ofattbart och sorgligt 

Fina Martha, du har lämnat ett stort avtryck 
och berört mig och många andra enormt. 

Mina tankar går till familj och vänner 

Sara Bergqvist

Svårt att förstå att du Martha med all din vär-
me och positivitet, du som strålade av energi, 
du som tillsammans med Peter är mod att du 
inte längre finns bland oss. Det du åstadkom-
mit inom mod blir aldrig glömt. Det som 
hänt dig nu påminner om hur skört livet är 
och hur oerhört viktigt arbetet för mod är. 
Tack för att jag fick träffa dig!

Yvonne Andersson Lakwijk

Ofattbart att Martha inte finns med oss läng-
re. Du var alltid så närvarande i våra samtal. 
Mina tankar går till dina närmaste. Lyssnade 
på hennes inspirerande föreläsning i Göte-
borg förra hösten! Efter det så anmälde jag 
mig såklart i mod-registret... 

Och nu detta...ofattbart sorgligt...

rip martha!

Ulrika Peetz Hansson

Neeej! Fina Fantastiska Martha så full av liv 
och så mycket som du har åstadkommit. Vi 
skulle ju ses i vår. Mina tankar går till dina 
nära och kära

Annika Nilsson

Vi sörjer och vi saknar Martha som en mycket 
god vän och en fantastisk människa med stor 
förmåga att inspirera andra - både dem som 
står på väntelista inför transplantation, men 
också dem som drabbats av en stor sorg, men 
organdonation kan bara till tröst i sorgen.

Daniel Brattgård

Tack Martha för att du tog oss med på din 
historia som sommarpratare och allt det 
fantastiska arbete du gjort med mod - Mer 
organdonation! Dina tankar, vackra formule-
ringar och handlingar har även - om jag kan-
ske inte alltid har reflekterat över det - bro-
derat något värdefullt runtomkring mitt och 
många andras liv. Tack innerligt för det och 
hoppas du har det bra där du är nu och kan 
leva fullt ut! 

Kram till alla som stod henne nära! 

Per Abresparr

Så oerhört ledsamt. Bara av att läsa om Din 
resa, och lyssna på din berättelse så har man 
fått tron att ingenting är omöjligt, då det 
overkliga händer. Och du har visat hur otro-
ligt viktigt det är att ta ställning i donations-
frågan. Tankar till dig och styrka till alla som 
stod dig nära. Vila i frid.

Maria Höjman

Stor förlust och tack Martha för allt du har 
gjort för att väcka människors medvetenhet 
angående transplantation. En inspirerande 
person som levde fullt ut och fick andra att 
känna hopp. Vila i frid och många tankar till 
familjen och mod

Åsa Klitthammar

Så otroligt sorgligt 

Hade förmånen att lyssna på Martha i Göte-
borg i början av oktober. Hennes berättelse 
berörde enormt. Hon ingav stort hopp. En 
fantastisk eldsjäl. Mina tankar går till hennes 
nära och kära

Catharina Ferm

Marta, tillsammans med mod har spridit 
kunskap om organdonation genom Blodom-
loppet. Ett mycket viktigt och uppskattat en-
gagemang. Du saknas oss. Vila i frid. 

Maggie Östlund

Å nej, så ofattbart och sorgligt. Vilka vänd-
ningar livet tar ibland. Tillsammans med er 
andra är Martha mod - Mer organdonation 
och har gjort en hjälteinsats och gjort frågan 
om organdonation synlig. Vila i frid, Martha, 
och tack för allt du gjort. Jag är glad att ha 
fått möta dig och hoppas kunna hedra min-
net av dig och föra ditt engagemang och livs-
gnista vidare som volontär för mod - Mer 
organdonation. Mina tankar går till alla er 
som delat Marthas vardag.

Ulrika Gotthardsson

Så sorgligt, fina, underbara Martha –  en helt 
fantastisk person med äkta engagemang och 
stort. Du saknas av många. Det du skapat kom-
mer att leva vidare, du har gjort skillnad. Varma 
tankar till familjen och mod.

Heléne Axelsson

Det här är ett sådant tillfälle när man söker, men 
inte finner de rätta orden. Det är bara så sorg-
ligt att Martha inte finns med oss längre. Det 
är sällan man upplever en person som verkligen 
och äkta uttrycker en sådan glädje till livet som 
Martha gjorde. Jag ska inte bli långrandig, men 
vill att du ska veta att jag känner med Er alla. 

Martha kommer, för mig, alltid att vara levande.

Hälsningar

Ann-Christin Croon,  
Transplantationskoordinator
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Vila i frid Martha du har verkligen inspi-
rerat många av oss som jobbar med organ-
donation. Alla dina kloka ord och ständigt 
glada leende. Många tankar till de som stod 
Martha närmast.

Wiveca Lind

Så sorgligt och fruktansvärt orättvist. Att ha 
kämpat och gått igenom så mycket och så 
kommer den attans cancern tillbaka. Blev så 
imponerad och berörd av dig Martha när jag 
lyssnade på sommarprogrammet och läst om 
din transplantation...En hjälte i ordets rätta 
bemärkelse. 

Åsa Falk Brown

Hörde dig på sommarpratarna och sedan här 
i Varberg MarthaBar med mig din historia 
och ditt engagemang under lång tid efteråt. 
Du fick stanna på jorden några extra år och 
göra enorm skillnad för så många!! Styrke-
kramar till alla som funnits runt dig

Malin Lenestad

Oj detta visste jag inte innan nu fruktansvärt 
har lyssnat mycket på henne är själv trans-
planterad . En så glad o härlig tjej fy men 
Martha tänker på dig o det du sagt o gjort 
kramar från en transplanterad

Mikael Lashari

Jag hörde Martha när hon på ett otroligt per-
sonligt och engagerande sätt talade om organ-
donation på at-stämman för unga läkare förra 
året och blev så inspirerad. Det är människor 
som Martha som verkligen gör skillnad!

Natalie Glaser

Så oändligt sorgsamt, jag hade förmånen att 
få lyssna på Martha och Marias fantastiska 
och gripande berättelse vid ett tillfälle med 
härliga reflektioner o samtal efteråt. Ett möte 
som berörde mig och gav nya insikter, Tack. 
Mina varma tankar till er i Marthas familj.

Pia Loqvist 

Så sorgligt men se det som så att Martha bara 
gått lite grann i förväg. Hon finns fortfaran-
de kvar i era hjärtan och ert minne. Så länge 
man pratar om allt Martha gjort med er vän-
ner, så finns hon på sätt och vis kvar.

Birgitta Magnusson

Beklagar verkligen alla som kände henne. 
Träffade henne en gång bara, på Mood dagen 
på centralen 8/10-15. Sån otrolig glädjespri-
dare. Så tragiskt 

Ulrika Felicia Montgomery

Fina Martha, så otroligt ledsen jag blir! Du 
var så klok! Men jag vet vet att min syster 
tagit emot dig på andra sidan 

Johanna Hellberg

En stor sorg. Martha gjorde fantastiska insat-
ser. Tankarna går till hennes närmaste men 
saknaden finns hos oss alla.

Johnny Hillgren

Fina Martha. Jag har nog aldrig känt någon 
som spridit samma glädje och energi som du. 
Jag läste detta med bestörtning. Saknar ord. 
Många tankar till familjen. 

Sara Korsgren Norrby

Så sorgligt, känner med familjen. Hoppas 
Martha och Sofia får ses nånstans och fort-
sätta sin kamp för Mod och transplantation.

Birgit Larsson 

Lyssnade på hennes inspirerande föreläsning 
i Göteborg förra hösten! Efter det så anmälde 
jag mig såklart i mod-registret... 

Och nu detta...ofattbart sorgligt...

rip martha!

Anna Näsfeldt

Du saknas oss redan min vackra, underbara 
vän! Jag lovar att alltid bära med mig tacksam-
heten till livet som du lärt oss så mycket om 
och för evigt vårda alla fina minnen med dig !

Maja Boström

Du va alltid så positiv, glädje spridare o fick 
en att tänka positivt i livet! Du insperera 
många o även mig!

Nu sprider du glädje o inspiration bland alla 
änglar. Vila i frid nu goa Martha .

Mikaela Persson

Så oerhört sorgligt. Martha , du hann göra så 
mycket på din tid här på jorden. Men världen 
hade behövt få behålla dig lite till.  all styrka 
till familjen och till er på mod som nu får 
kämpa vidare 

Minna Paananen

Men så fruktansvärt sorgligt! Kommer aldrig 
att glömma mitt första möte med Martha och 
Peter Carstedt, när jag själv startade upp min 
ideella organisation och behövde vägledning. 
Det jag inte glömmer är den positiva glöd 
som fanns men också att få prata med andra 
som själva sett döden i vitögat och inte var 
rädda för att prata om döden. Ikväll tänder 
jag ett ljus för Martha och skänker en tanke 
till hennes familj och vänner 

Pernilla Brown

Verkligen en tråkig nyhet, Martha kommer 
fattas av många och framförallt av nära an-
höriga  Martha var verkligen en inspirations-
källa, en riktig kämpe. Nu får mod kämpa 
på utan henne men jag är säker på att Martha 
för alltid lever kvar lite grann. Många styrke-
kramar till er och nära anhöriga.

Hanna Liinanki

Åh nej, så otroligt sorgligt. Marthas stora 
engagemang och arbete som betytt och bety-
der så mycket, kommer att finns kvar. Vissa 
människor lämnar så stora avtryck och får 
lämna alldeles för tidigt Sänder många varma 
tankar till familj 

Viktoria Hases Dahlin

Så ofattbart & otroligt sorgligt. Vackra, fan-
tastiska människa 

Tänker idag tillbaka på tiden i London då jag 
fick äran att lära känna dig lite, roliga minnen.

Alla tankar till dina närmaste nu. Vila i frid

Therese Hultberg

Vi ville att hon skulle få ett mycket längre liv 
för sin familj och bland sina vänner. Men låt 
oss inte glömma, att hon tack vare orgando-
nation och transplantationskirurgi fick 7 år 
som transplanterad, där hon tillsammans 
med Peter hann startà mod, utveckla verk-
samheten och på senare tid lämna över en del 
av sitt ansvar till andra. tack, Martha främst 
för den du varit, men också för allt du gjort. 
Våra tankar går framför allt till hennes när-
maste familj

Daniel Brattgård 

Så sorgligt att en så fantastiskt osjälvisk männ-
iska lämnat oss. Hade förmånen att träffa dig 
några gånger Martha Ehlin. Varje gång var 
lika berikande. Vila i frid jag kommer att min-
nas dig och det du har gjort gör alltid

Susanne Klang

Åh... Får inte fram några ord. Bara känslor. 
Älskade fina människa. Så mycket du hann 
med och vilka underverk du hann utföra. 

Så saknad. Och så älskad. Vila i frid vackra vän. 

Åsa Sandberg

Är också en av många som fått möjligheten att 
lyssna på din föreläsning. Kan inte vara många 
som inte gick hem och registrerade sig efter 
det! En enorm energi och glädje! Vila i frid!!! 

Åsa Blomberg

Älskade, fina Martha! Fantastiska människa! 
Du fattas oss! Så himla ledsamt! Vila i frid! 
Många kramar och tankar till hela familjen!

Malin Lönroth

Älskade Martha...det har varit fantastiskt att 
få lära känna dig. Ditt leende och din utstrål-
ning kommer jag alltid att bära med mig. Ditt 
arbete för v har förbättrat livet för så många. 
Herren är Din herde, Dig skall intet fattas...

Monika Martinson

Så fasansfullt. Vi deltog i samma pilgrims-
vandring i maj förra året. Det var inte förrän 
sista kvällen hon berättade om transplanta-
tionen. Alla i gruppen blev mycket tagna, för 
det hade vi aldrig kunnat tro. Må Martha vila 
i frid.

Elisabet Englund

Lyssnade på hennes livshistoria på Trans-
plantationsjubileumet under föreläsningarna 
som var under dagen. Så insprerande, stark, 
varm, positiv med en kämparglöd o stark vil-
ja var den uppfattningen jag fick av henne. 
Vila i frid och mina tankar till dina anhöriga .

Åsa Bergström

Martha var et varmt, oppegående, modig og 
livsglad menneske som ga både organdonas-
jon og kreftsaken et ansikt. Hun hadde en 
fantastisk formidlingsevne, og hennes sterke 
og viktige historie har betydd mye for mange. 
Også for oss i Stiftelsen Organdonasjon.

Vi er takknemlige for at vi fikk bli kjent med 
Martha. Vi vil ikke glemme hennes engasje-
ment og varme smil.

Stiftelsen Organdonasjon
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Så oerhört sorgligt att nås av detta beskedet, 
Martha gjorde en helt fantastisk insats under 
sin tid här på jorden. Alla tankar och värme 
till familjen!

Karoline Skårstedt

Älskade Martha. Jag saknar ord, det är så 
sorgligt.  jag är så tacksam att jag fått lära 
känna dig inom mod. Tack vare dig orkar 
jag kämpa och det kommer jag fortsätta att 
göra för ditt minne och Lisas skull. Du kom-
mer alltid finnas i mitt hjärta. Du transplan-
terades när Lisa föddes. Nu står Lisa på listan 
för samma transplantation och hon ska fixa 
det för både dig och sig själv. Alla tankar sän-
der jag till din familj och dina vänner 

Anna Olsson

Det gör ont att läsa att du inte finns hos oss 
längre Martha. Glömmer aldrig när vi träffa-
des i Göteborg tillsammans med min dotter 
Moa som då väntade på dubbel lungtrans-
plantation. Du delade med dig av din historia 
på ett sätt som berörde oss in i själen. Du blev 
vårt hopp, vår inspiration och vår tro om ett 
liv efter transplantation. 

Min dotter fick 3 år att leva efter sin trans-
plantation och sedan knappt en månad är 
hon inte heller hos oss här på jorden. 

Jag tror att ni funnit varandra där Moa är nu 
och har det gott tillsammans. 

Mina tankar går dina nära och kära. 

Vila i frid.

Liselott Lotta Eliasson

beklagar ..........

Ahmed

Jag har tagit del av den tragiska nyheten om 
Marthas bortgång. Mina tankar går till hen-
nes familj och anhöriga samt till er, som jag 
vet stod Martha oerhört nära. 

Himlen har fått en ängel, medan hon numera 
fattas hos oss!

Kramar med omtanke och värme,

Alina Avdic, praktikant mod

Så sorgligt att höra. Mina tankar går till hen-
ne och hennes närmaste.

//mvh

Anders Billström

Vad ledsamt att få veta detta. Skänker henne 
en varm tanke. 

Anette Fridlund

Ja, det är ofattbart, verkligen! Hon som gav ju 
ändå intrycket att hon har all kraft i världen. 
Hon lämnar säkert ett stort hål i er gemen-
skap då ni ju har gått hela vägen hit tillsam-
mans. Jag tänker och ber för er och Marthas 
anhöriga och tackar för all inspiration hon 
har givit till så många människor och känner 
mig stolt över att få ha träffat henne. 

Jag tänder ett ljus för Martha.

Med varma hälsningar, 

Anke Budweg

Martha var en av de personer jag mött där 
det gick att känna, att hon fått någonting 
speciellt att förmedla. Att ha fått ett nytt liv 
förpliktigar på något sätt att även ge hopp till 
andra, att få uppleva samma sak. Det kunde 
Martha, och nu får vi som står kvar och ser 
upp mot himlen i hopp om att få se en ny 
stjärna lysa, fortsätta det arbetet i tron på att 
hon kommit till en ännu bättre värld.

Mvh

Penilla Gunther

Jag förstår ingenting. Alling blev bara så jäv-
la svart. Kan inte sluta gråta. Hur kunde det 
hända? Varför? Det är så sjukt!!!!!!!!! 

Den 30 mars är det 1 år som Lisa stått på 
listan för samma operation. Nu tittar jag på 
henne och vågar knappt tänka den tanken. 
Martha gav mig hopp att det här fungerar. 
Jag fattar inget. Så sjukt tragiskt. 

Jag sänder styrkekramar till er som jobbat 
med Martha, till hennes vänner och familj. 

Jag lider och gråter med er. 

Anna Olsson

Så ofattbart sorgligt. Martha var verkligen 
en förebild även om jag bara träffat henne en 
gång. Hon lyste som en ljus stjärna!

Tack för besked.

Anna Sterner, Förälder till Ester som trans-
planterades när hon var 6 månader. Nu 
fyller hon snart 5 år.

Kan inte fatta detta. För mig helt enkelt 
overkligt. Men jag vet att du sprider glädje i 
himlen med alla som är där!

Du är saknad Martha

Vila i frid

Du var min inspiration. Sänder även en mas-
sa tankar till anhöriga, sänder tankar och 
kram till er och beklagar förlusten av denna 
fina människa Martha Elin 

Kicki Mattsson

O, så oerhört sorgligt!! Glömmer aldrig när 
Martha kom till Göteborg för att hämta sina 
kläder till Transplant Sweden! Framför mig 
står en alldeles bedårande Martha som hade 
en sådan utstrålning och som jag fick nöjet 
att umgås med hela veckan i Glteborg!! Se-
dan har jag följt dig på fb och glatt mig åt allt 
du varit med om och åstadkommit i och med 
mod!! Jag har också lyssnat på ditt fantastis-
ka sommarprogram och annat som du varit 
med på!! Jag är så ledsen och tänker också 
på din fina familj!! Var du för god för att få 
leva!! Du blir en mycket vacker ängel!!

Karin Green

Älskade Martha! Är så ofattbart, så sorgligt. 
Har fått möjlighet att lära känna dig i sam-
band med mod. Min koppling till mod blir 
ännu starkare och nu ska jag föra mods bud-
skap vidare. 

Tankar till familjen!

Vila i frid!

Varma Kramar

Ann Novotny

Underbara fina Martha, så ofattbart overkligt! 
Minns vårt sista möte när vi var på Gröna Lund 
med mod gänget i somras!!! Vad vi skrattade♡

Himlen har fått en fantastisk ängel.. Dock 
alldeles för tidigt!

Cia Sjöqvist

Det är en glödande kämpe som har lämnat 
oss, världen hade behövt fler eldsjälar som 
dig ! Ditt mod och engagemang har inspi-
rerat tusentals och ditt minne finns kvar hos 
oss fantastiska Martha. Genom mod ska vi 
se till att ditt minne, vilja och önskan lever 
vidare. För allt du gjort för Sverige säger jag 
tack ! Ett sista tack du fantastiska Martha ! 
Tack för jag fick träffa dig, tack för du inspi-
rerat mig, tack för alla fina ord och tack för 
ditt liv här på jorden. Mina tankar går till 
alla här på mod, till Emma och Peter och sist 
men inte minst, till familjen som hjälpt bygga 
upp denna hjälte. Vila i frid

Sanne Malm Mark  

Få människor åstadkommer så mycket kärlek 
på så kort tid för sina medmänniskor. 

Få människor har det varma leendet som smi-
ter av sig till sin omgivning. 

Och alldeles för få människor har så starkt 
mod som håller hoppets låga tänd även vid 
de mörkaste stunderna. 

Alla ni i himmelen, lyckliga er som får en 
ängel i ert sällskap.

Ta hand om henne så som hon tog hand om oss.

Kadir Meral

Vackra, fina Martha. Oändligt saknad. 
Du gjorde mig och hela teamet till bätt-
re människor under World Official World 
Transplant Games2011 i Göteborg. Du lärde 
mig mod och att jobba för det goda. Största 
kramen till vänner, familj och dina kollegor. 
RIP. All min kärlek.- Martha ehlin - må din 
vackra själ vila i frid. Jag läste  om din bort-
gång idag och jag bara grät. Världen har för-
lorat en tapper kämpe för behovet av organ-
donation och världen har förlorat en älskad 
kvinna. Din berättelse, din sak är i mitt hjärta 
och laget vi hade under world transplant ga-
mes 2011 för evigt.

Du fick mig att bli den kvinna jag är idag som 
kämpar för det goda i världen. Du visade vä-
gen med ert mod. Vila i frid och all min kär-
lek till teamet på mod (mer organdonation), 
Peter carstedt, din familj och vänner.

Victoria Ahlén

Vilken stor sorg, en människa som Martha 
kommer alltid att leva vidare i våra tankar, min-
nen och i det livsverk hon varit så engagerad 
och driven i, med passion, styrka och värme. 

Tack Martha för allt du gav. Du kommer att 
saknas av många. All frid till dig, du finns i 
stjärnhimlen nu.

Pamela Lindgren

Jag vill bara beklaga sorgen och det mycket 
tråkiga beskedet. 

Ett stort lycka till med fortsättningen i mod, 
ni gör ett fantastiskt fint och bra arbete! Ta 
hand om er!

Kram Anders



Så oändligt tråkigt – dom som lämnar oss i unga 
år lämnar ett extra stort hål – och det gäller i 
alldeles särskild grad för Martha! Hon var unik 
i sin förmåga att levandegöra och inspirera. Nu 
får vi stötta er Peter och Emma i att vårda och 
utveckla det Martha lämnar efter sig.

Kram

Annika Tibell

Tar emot nyheten med bestörtning! Så förfärligt 
sorgligt och helt ofattbart! Livet tog plötsligt en 
paus – kippade efter luft. Hur kan någon som 
var så levande gå bort? Sänder er mina varmaste 
tankar och djupaste medkänsla i sorgen och sak-
naden efter varma, glada, goda Martha. 

Var rädda om er!

Kram!

Kristina Hambraeus Jonzon
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Jag hör av mig i egenskap av företrädare för 
at- stämman som Martha Ehlin skulle ha 
öppningstalat för nu i vår och som hon har 
deltagit i som föreläsare de senaste två åren 
med mycket stor uppskattning från åhörar-
nas sida. Vi är så ledsna över hennes bort-
gång! Martha har varit en stor inspirations-
källa för oss.

Varma hälsningar/

Cecilia Dagerskog,  
AT-stämmans programkommitté

Så oerhört sorgligt. Vill framföra mitt delta-
gande till er vänner i mod och till Marthas 
familj. Jag kommer att bära hennes styrka 
och engagemang med mig i mitt fortsatta 
donationsfrämjande arbete. Martha kommer 
för alltid att var en viktig källa för inspiration 
och arbetsglädje för mig. Hon har stärkt mig 
i min övertygelse om att ingenting är för svårt 
för att försöka. Saknaden blir stor. 

Vänliga hälsningar från 

Cecilia Reinikainen Diamant,  
Intensivvårdssjuksköterska 
Regionalt Donationsansvarig Sjuksköterska, 
Norra regionen, Patientsäkerhetssamordnare

Det var verkligen tråkigt att höra. Ofattbart. 
Tack för att ni berättar det. 

Många hälsningar från 

Cecilia Stokkeland, fd dal,  
Överläkare, Specialistläkare Anestesi och 
Intensivvård, Visby Lasarett

Men så ledsamt att höra. Starka fina Martha.

Varma tankar till hennes familj.

Christer Andersson

Det är med stor sorg jag läser att Martha 
somnat in. Min och familjens tankar går na-
turligtvis till hennes familj och anhöriga.

Dom går även till Peter och Emma och era 
medarbetare på mod. 

Jag kände inte Martha personligen men blev 
mycket imponerad och tagen av hennes som-
marprogram där hon talade med både öd-
mjukhet och kämpar anda om kärleken till 
livet, samt vikten av att driva och engagera 
sig i den så viktiga donationsfrågan för att 
rädda fler liv och höja livskvalitén för många 
människor, Jag har fick förmånen att träffa 
henne vid två tillfällen och det är jag stolt 
över.

Föreningen mod och Ni som arbetar i den 
har en viktig funktion att fylla.

Må Martha vila i frid, i ljust minne bevarad.

Claes-Henrik Molin

Det gör mig verkligen ont att Martha inte 
längre finns i livet. Jag visste inte att hon var 
så sjuk och blev bestört av beskedet. All styr-
ka till er i denna svåra stund. Jag tänder ett 
ljus och minns hennes otroliga engagemang 
för att rädda liv. 

Varma tankar 

Elin Helldén

Va?! nej nej nej!!! Jag visste inte ens att 
hon var sjuk! nej! Jag har inget vettigt att 
säga nu... Det blev helt tomt... Jag bara grå-
ter nu... Stora stora och varma kramar till er 
som jag känner! Tänker självklart på hennes 
familj också! 

Många många kramar till er alla!

Fia Åhlund

Vi saknar och sörjer Martha som en mycket 
god vän, en fantastisk människa och ett före-
döme i starten av mod tillsammans med Peter. 

Som vi talade om redan igår var min nästa 
tanke när sorgen började tränga in - tack vare 
organdonation och transplantationskirurgi 
fick Martha sju år till, hann starta mod och 
hann lämna över sin del av ansvaret till an-
dra. Det hindrar inte, att hon dog alldeles för 
ung, att hon hade mycket kvar att ge, att vi 
oavsett tro och livssyn har många frågor av 
existentiell och andlig natur inför hennes död 
och över att hon inte fick fler år. Vi hedrar 
minnet av henne bäst genom att fortsätta vårt 
engagemang i hennes anda.

Våra tankar och böner går nu främst till hen-
nes närmaste familj...

Med vänlig, men sorgsen hälsning, 

Daniel Brattgård, 
Sjukhuspräst senior vdm

Vackra ängel, hennes arbete kommer att leva 
vidare, tack vare Er alla i mod.

Elisabeth Lodin

Ofattbart, smärtfyllt och sorgligt.

Mina tankar går till er alla som fanns i 
Marthas närhet, hoppas att ni tillsammans 
hittar styrkan och modet att försöka accepte-
ra det oförståeliga. <3

Hälsningar

Enisa Deumic, 
Kommunikatör/Blodgivarsamordnare 
Blodtappen Klinisk Immunologi och Trans-
fusionsmedicin Region Östergötland

Ord är för få, samt för intetsägande. 

Vi som är transplanterade vet att vara tack-
samma för varje dag - Martha var en förebild 
i denna konst.

Mitt hjärta blöder...

Varmaste och innerligaste tankar till alla som 
berörts av Martha.

Flyg, flyg fritt, du vackra själ ♡

Kramar

Anne Persson med familj

Jag beklagar sorgen. Det finns inte ord. Det är 
oerhört sorgligt och svårt att ta in att Martha 
är borta. Martha var fantastisk person och 
en sann eldsjäl. Hon hann under sina år som 
transplanterad göra en fantastisk insats för 
organdonation tillsammans med Peter och 
kommer alltid att bli ihågkommen för detta 
stora engagemang.  

Hälsningar

Annette Lennerling

Jag fick det tunga beskedet av er om Martha, 
fruktansvärt sorgligt, jag minns hur hennes 
sommarprat berörde mig så starkt. Åh, det 
var alldeles, alldeles för tidigt, jag vet inte vad 
jag ska säga.

Det måste vara så tungt för er, Martha var 
vår och er och mods ledstjärna, om man nu 
kan säga så. Hon var fantastisk, jag känner 
med er.

Många kramar från 

Annika Källvik

Jag sitter här alldeles tom. Kan inte fatta att 
Martha är borta.

Visste inte att hon var sjuk igen. Vi hade kon-
takt senast i januari.

Hoppas att ni kämpar på för mod utan Martha 
vid er sida. Ni gör ett fantastiskt arbete. 

Hälsningar

Annika Nilsson

Det smärtar mig verkligen att Martha inte 
finns längre! Det har väl räckt med det hon 
redan gått igenom. Hela hon strålade alltid, 
och hon var så levnadsglad, och så skulle 
detta hända. Fy, vad livet är orättvist!!! Jag 
tänker på er och hoppas ni kan få kraft och 
energi att fortsätta med ert fantastiska 
jobb i mod!! Kram till er och tack för att ni 
meddelat mig! Hon fattas oss!! 

Många kramar från 

Annika Sonefors

Så ledsen jag blev! Jag hade äran att träffa 
Martha vid flera nationella möten för dona-
tionsansvariga läkare och sjuksköterskor och 
tyckte om henne som person och otrolig en-
gagerad medmänniska. Jag känner med er nu 
och naturligtvis med hennes familj.

Med varma hälsningar,

Astrid Schwurack, Överläkare,  
Läkare Anestesi Varberg, Hallands sjukhus

O nej..... 

Varma och stärkande kramar till er.♡

Birgitta Gittan Rask

Mina varmaste tankar och kramar kommer 
till Er.

Jag blev så ledsen när jag läste detta.

Hon var en kämpe utan dess like.

Jag ska göra allt vad jag kan för att folk skall 
våga börja prata om 

donation och framför allt våga ta ställning.

Som levande donator är jag ju ett äkta bevis 
på hur bra det går.

All kärlek till Er och Martha lever för all-
tid i mod.

Med vänlig hälsning.

Camilla Cederloo

Så oerhört tragisk och ofattbart.

Ja det är med sorg i hjärtat man tar emot be-
skedet.

Mina tankar går till Martha, hennes familj 
och er på mod <3

Varma kramar

Cina Mellerup med familj

Vilka hemskt sorgsna nyheter. Träffade henne 
senast för ett par månader sedan. Ofattbart. 
Blir så ledsen… och arg! Så orättvist. 

Stor kram

Carin Cavanna Melin

Mycket tråkigt att höra!

Christer Ask
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Jag vill beklaga Marthas bortgång. Sorgligt 
och oväntat. Jag träffade Sara i lördags och 
hon berättade om ert samtal och om Marthas 
framtidsplaner. För en tid sedan träffade jag 
Martha på Sahlgrenska och vi bytte några ord 
då. Kan förstå att det är svårt för dig som stod 
henne så nära och ni har så mycket gemen-
samt. Tyvärr är detta något som man tvingas 
leva med i ”vår bransch”. Jag har under alla 
mina år mött många människor som tillhört 
mina vänner som inte längre finns i livet..

Jag vill för mig och för Njurförbundet fram-
föra vårt deltagande. 

Varma hälsningar

Håkan Hedman, Njurförbundet

Jag är i chock och så ledsen. Vi har ju förlorat 
en så engagerad och levnadsglad människa. 
Martha finns i mina tankar hela tiden.

Tänker också på er och hennes familj.

Med vänlig hälsning

Karin Herkules

Så sorgligt att få veta om Marthas bortgång! 
Vi ska minnas henne för den fantastiska in-
sats hon gjorde under de ”extraår” hon fick 
av liv efter det stora transplantationsingrep-
pet. Hon blev både älskad och beundrad för 
sitt sätt att framträda och berätta om sitt öde 
och de både svåra och fina erfarenheter hon 
fick under de åren. Många kommer länge att 
minnas henne.

Mitt varmaste deltagande med er i Marthas 
arbetsgemenskap

Kristina Söderlind

Meen neeeeeeej.

Detta var det värsta meddelande jag inte ville 
ha. Nu rinner tårarna !

Sänder tankar till Marthas familj och alla er 
som jobbat och stått henne nära.

Styrkekramar-

Lena Lund

Usch usch, först Sofia och nu det här, jag vis-
ste inte ens att Martha var dålig. Satt och pra-
tade med henne för 1 1/2 år sedan.

Bägge finns kvar i mitt minne och i mitt (nya) 
hjärta. Må de vila i frid!

Hälsningar

Håkan Vestling, hjärttransplanterad 2013

Oj, så tråkigt. Hon verkade alltid så fräsch 
och glad.

Med varma hälsningar,

Ingela Fehrman Ekholm, Överläkare 
Transplanationskirurgiska kliniken F82 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Mina tankar går till familjen och vänner samt 
alla i mod.

Tänker på dig och Emma

Varma hälsingar 

Kjell Gardeland

Så oerhört sorgligt. Svårt att förstå.

Hälsar  

Göran Fjellström

Det var verkligen förfärliga nyheter och jag 
delar verkligen er sorg.

Jag hade ju turen att träffa Martha ett antal 
gånger och hon sprudlade verkligen av energi 
och framtidsanda. Jag vet ju själv hur man 
går från hopp och glädje till förtvivlan och 
sorg när sjukdom till slut tar dem man äls-
kar, beundrar och gläds med när först deras 
transplantation verkade ge dem livet tillbaka. 
Men man får tänka på att man är lyckligt lot-
tad som har fått träffa Martha och varit med 
om hennes och Peters start med mod och jag 
hoppas att ni fortsätter då det finns oerhört 
mycket att göra och upplysa om.

Själv fortsätter jag med mina månadsinbetal-
ningar till mod som jag bara önskar kunde 
vara större i stor tacksamhet för att ni finns 
och för att fortsätta hedra min bortgångne 
make Gustaf.

Varma och innerliga hälsningar,

Janita

Vi nåddes av den tragiska nyheten att Martha 
avlidit.

Vi vill bara säga att vi beklagar sorgen och att 
våra varmaste tankar går till er.

Vänliga hälsningar

Erika, Emma och vi på avtal24

Jag beklagar sorgen från hela mitt hjärta och 
mina tankar går till er och Marthas när och kära.

Ta hand om er!

Vänligen

Ingrid Johansson, Blodgivarsamordnare,  
leg. Biomedicinsk analytiker 
Medicinsk service, Labmedicin

Till Marthas minne…. Våra tankar går först 
och främst till hennes familj och vänner men 
vill också sända en hälsning till alla i mod 
som vi förstår stod Martha nära. Hennes 
minne ska för alltid finnas kvar hos oss alla 
som arbetar med donation och för alla de 
som väntar på en transplantation för vilka 
Martha betytt så mycket. 

En varm hälsning till er alla från oss dona-
tionsansvariga i Växjö.

Ewa Gustafsson

Tack snälla att ni berättade innan jag såg det 
på fb. Jag berättar ofta om Martha och om 
Emma och Peter. 

Kramar

Ewa-Britt Gabrielsen

Så otroligt tråkigt att höra! Beklagar sorgen 
och mina varmaste tankar går till Peter och 
familjen och Emma och vänner. 

Styrkekramar!

Gabriella Weston

Det är med stor sorg och chock, som jag läser 
att fina Martha lämnat jordelivet. Hon ut-
strålade liv och lust i överflöd.

Varm kram,♡

Gerd Lindblom Collin

Detta gör mig oerhört ledsen.

Med vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren, 
Ordförande Sveriges Läkarförbund

Tack för mailet. Det var verkligen en chocke-
rande och tragiskt nyhet

Mina tankar går till er som arbetat nära 
Martha och till hennes familj <3 

Varma hälsningar

Gudrun Nyström 

Tack för ert mail, det gör mig oerhört led-
sen att höra. Alla tankar går till familjen och  
nära anhöriga.

Jag är säker på att Martha är med oss på 
mod för alltid. Ta hand om er, skickar  
många styrkekramar. 

Hanna Morin Liinanki

Var börjar man egentligen, vad finns det för 
ord att beskriva den tomhet, ledsamhet och 
saknad som en vän och kollega lämnar efter 
sig? Det blev en sån total tomhet och tyst-
nad på Preera i eftermiddags när vi nåddes av 
det fruktansvärda budskapet. Vårt djupaste 
deltagande till er och de andra inom organi-
sationen och såklart Marthas familj! Så ge-
nomgoda, närvarande och energigivande per-
soner som Martha, finns det inte många av. 
Jag är glad att ha fått lära känna henne och 
inspireras av hennes och er resa. Nu tvingas 
ni fortsätta den på egen hand, det kommer ju 
aldrig att bli detsamma, det kommer inte att 
bli enkelt, men vi är många som vill fortsätta 
vara med och stötta er i det viktiga arbete ni 
gör! Sörj, kramas och fortsätt kämpa!

Jag och alla andra kollegor på Preera tänker 
på er och era vänner på mod. Ta hand om er!

Kramar från

Hanna Tengelin, Preera

Tack kära vänner för att ni berättade. Jag har 
förstått att hon inte var frisk även om hon inte 
ville berätta det. Nu blev det ledsamt i själen. 

Hans Lindblom

Nämen. Obegripligt. 

Vilken förlust. För familj och vänner, dit ni 
förstås också räknar er, men förstås också för 
mod och för ”saken”. Med hennes historia 
och hennes sätt att berätta om den blir det 
svårt, om ens möjligt, att fylla hennes plats. 

Tack för att ni mailar ut infon. 

Jag är mycket tagen.

Helena Lundin

Men, vår fina underbara Martha…en helt 
fantastisk person.

Tårarna rinner…så sorgligt.

Kramar

Heléne Axelsson

Läste den tragiska nyheten om Martha idag.

Jag hade ju förmånen att få träffa henne någ-
ra gånger i och med app-projektet för Win-
dows Phone, och hon var alltid en frisk fläkt, 
full av liv och glädje. 

Världen behöver fler som Martha..

Jag beklagar sorgen!

Mvh

Henrik Hagberg
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Jag har precis pratat med Paul som berättat 
det otroligt ledsamma om Martha.

Jag är helt tom på ord och vet inte vad jag 
ska säga....

Jag tänker på dig Peter, Emma, Marthas fa-
milj och på Martha.

Jeanette Regnér, Stiftelsen för Njursjuka

Så ledsamt att höra och så oväntat. Martha 
ringde mig för nån månad sen för att höra 
hur allt var. Så som hon brukade göra. Jag 
kände henne inte så nära som ni gör, men hon 
gjorde djupt intryck på mig med sin enorma 
livsglädje. Hon kommer vara väldigt saknad. 
Mina varmaste tankar till er.

Kram, 

Jenny Klang

Det är med chock jag tar emot nyheterna. Så 
oerhört sorgligt. Jag hade sporadisk kontakt 
med Martha vid uppstarten av mod och träf-
fade henne även på jubileet på Stadshuset i fjol.

Mina tankar går främst till hennes familj och 
även till er och Marthas kamp med mod.

Varma hälsningar 

Jessica Jonsson, Levertransplanterad 1993

Men nej, så otroligt sorgligt. Tack för att 
ni berättar men blir så ledsen. Solstrålen 
Martha. Ska tända ett ljus i kväll för vår fina, 
fina Martha.

Stor varm kram till dig, de dina och hela 
Marthas familj.

Jessica Lindén, Blodomloppet

Paul ringde mig och berättade att Martha 
lämnat oss för alltid.

Det smärtar med sådana besked. Har förstått att 
hon slitit hårt med sin hälsa den senaste tiden…

Vilket fantastiskt team ni var tillsammans 
och vilken nytta och skillnad ert arbete med 
mod gör och har gjort. Som jag såg det kom-
pletterade ni varandra på ett ypperligt sätt. 

För en månad sedan dog en väldigt nära vän 
– han blev 53 år… Begravningen var i fredags 
– det var tungt.  Därför kan jag sätta mig in i 
hur det känns för dig – det gör ont att förlora 
någon man tycker om och som betyder något 
för en.

Ditt fortsatta arbete med MOD blir än mer 
betydelsefullt och att fortsätta göra skillnad 
än mer viktigt.

Mina tankar finns hos dig och Martha´s familj.

Varma hälsningar

Joakim Hedin

Nej men oj! Så tråkiga nyheter! 

Med vänlig hälsning, 

Maria Krüger

Vad fan händer känner man!!!

Jag lider med er och vet hur obegripligt detta är!!

Det enda som finns är att kämpa, kämpa och 
minnas och gråta och få lov att vara ledsen!!

Ta hand om er och kämpa! Jag finns om ni 
behöver något!!

Kram 

Johan Paulsson

Mina djupaste kondoleanser till kollegor och 
familj. Hade förmånen att få träffa henne för 
ett år sedan. Svårt att förstå att en människa 
som strålade så inte längre finns!

Hoppas ert arbete fortsätter i hennes anda 
och minne.

Johan Runesson

Nej vad tråkigt. Min varmaste medkänsla till 
er alla som gör ett fantastiskt viktigt jobb. 
Martha lever vidare med ert arbete. 

Med vänlig hälsning

Johnny Hillgren, Verksamhetschef 
Överläkare, EDIC 
Donationsansvarig läkare 
VO Anestesi Region Gävleborg

Svensk sjuksköterskeförening beklagar sorgen 
med anledning av att Martha Ehlins bortgång. 

Vårt varma deltagande,

Svensk sjuksköterskeförening 
Via: Jon Landquist, informatör

Jag hörde om det fruktansvärda om Martha 
på mod’s facebooksida och det är svårt att 
förstå att en så fin människa som Martha har 
lämnat oss. 

Ta hand om er! 

Kramar

Jonatan Axelsson

Min stora förebild !! Hon fattas oss !! Himm-
len har fått den vackraste av änglar  ♡

Karin Jönsson

Älskade Martha du har med din kraft, ditt en-
gagemang, din livsglädje och din värme givit så 
många så mycket. Jag är så innerligt glad att vi 
möttes vid World Transplant Games i Göteborg 
och att jag fått följa och stötta ditt och Peters ar-
bete i mod. Jag är glad och tacksam för alla mö-
ten och pratstunder vi haft. Du är innerligt och 
för alltid saknad och vi är många som ska driva 
ditt viktiga arbete vidare.

Din vän

Marie Sverkersdotter

Tack för din styrka att våga använda dina er-
farenheter och ge många människor ytterligare 
en chans till livet, genom organdonation. 

Ditt engagemang genom mod gjorde att jag fick 
lära känna dig och för det är jag evigt tacksam. 
Du är saknad. 

Cecilia Hielte Kallenberg
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Det var med bestörtning jag läste om Marthas 
död nu på morgonen. Minns henne som 
en ljus, skarp och mycket vänlig människa. 
Mina och våra tankar är med er!

Med vänlig hälsning

Magnus Östnäs, Pressansvarig och redaktör 
ForskningsStatus HjärtLung

Den oerhört tragiska nyheten nådde mig igår 
och gjorde mig otroligt ledsen. Martha har 
verkligen gjort skillnad. 

Mina tankar är hos familjen men även hos er 
i mod familjen.

Varma hälsningar

Maja Fingalsson

Jag blev så ledsen att läsa att Martha inte 
finns hos oss längre. Hon var en sån fantas-
tisk fin person med så mycket energi och vär-
me. Tänk vad livet snabbt kan förändras.

Jag är så glad att ändå fått träffat Martha.

Med vänliga hälsningar 

Maria Gabrielsson

Jag beklagar och delar er sorg. Så oerhört tra-
giskt och det känns så orättvis och ofattbart. 
Jag tänker på er och är säker på att Marthas 
engagemang och glädje kommer att leva vi-
dare genom er och mod. Sköt om er, vi ses 
och hörs.  

Med vänlig hälsning 

Martina Masuch

Det var verkligen oerhört tråkigt att höra 
att Martha har gått bort. Jag fick för ganska 
länge sedan en hint om att hon inte mådde 
helt bra men hade ingen aning om att hon 
var sjuk på detta sätt. Förstår att ni upple-
ver en stor sorg och saknad efter Marthas 
bortgång, både för den person hon var och 
för hennes kunskap. Hoppas ni känner att 
ert arbete är ovärderligt och att det ni gjort 
tillsammans med Martha hittills har kommit 
många människor till godo och att ni så små-
ningom känner att ni orkar fortsätta för er, 
för Marthas och för många andras skull.

Vänligen,

Michael Wanecek

Ord räcker inte till men mina djupaste kon-
doleanser till familjen och familjen mod.

Varm hälsning

Nasia

Nasia Tscheng-Lindström

Fick under veckan vetskap om att Martha 
har avlidit. Alldeles för tidigt!

Känns otroligt overkligt. Tankarna går till fa-
miljen och anhöriga. 

Ni skrev väldigt fint på er fb. Vi är några 
tjejer som haft förmånen att ha spelat inne-
bandy med Martha. 

Varma hälsningar

Moa Säf

Såg det på facebook o blev chockad. Tragiskt :(

Säg till om jag kan göra något för er.

mvh Niclas

Niclas Vikström

Jag hörde precis den förfärliga nyheten om 
Martha. Ofattbart.

Så otroligt tråkigt att höra. Jag kan bara be-
klaga förlusten.

Jag hoppas ändå att du är ok situationen till trots.

Varma hälsningar från

Niklas Safi

Å nej nej.

En stjärna har tyvärr lämnat oss och jag 
beklagar på mitt djupaste å tanken går till 
Martha närmaste anhöriga.

Tack för meddelande.

Varna hälsningar 

Olov Larsson

Det är som på fotot man minns henne, glad 
och sprudlande.

Mina tankar går till hennes familj och anhöriga.

Må hon vila i frid.

Patrik Johansson

Det var väldigt tråkigt att höra. Tänker på 
hennes familj.  

Marie Rismalm

Det är ofattbart och overkligt att hon ryckts 
från oss, mitt i Livet. Hon lämnar ett stort 
tomrum efter sig. Saknaden smärtar. Vi skulle 
ha föreläst tillsammans på at-stämman den 
15 april. Tre dagar före hennes begravning. 

Kristina Hambraeus Jonzon

Jag läste detta, och blev förfärad. Jag lärde ju 
känna Martha och dig Peter alldeles i uppstarts-
fasen av mod. Jag är imponerad av ert arbete, 
och hade svårt att föreställa mig, att Martha, 
med sin stora entusiasm och energi, inte skulle 
leva vidare som vi andra transplanterade!

Tack för ert viktiga arbete!

Med vänlig hälsning

Lars Gunnarsson

Tack för att ni meddelade detta ofattbara. Jag 
saknar ord.

Hon var en mycket stor människa som har 
gett många personer mod och hopp. Hon gav 
mig hopp och tröst då jag stod på väntelistan.

Varma Hälsningar

Lena Österlin

Så oerhört ledsamt och ofattbart!

Himlen har fått en fin ängel och mina tankar 
går till er och hennes familj.

Tack för att ni fortsätter kämpa för alla som 
står på väntelistan.

Varma hälsningar,

Linda Larsson

Det är med sorg i hjärtat att höra att en ung 
underbar människa inte finns med oss längre. 

Många styrkekramar till familjen och mod.

Lisa Roos

Tack för att jag fick veta! Ofattbart sorgligt…

Mina varmaste hälsningar

Madalena Da Silva Fabiao

Vilken sorgfylld vår..

Orden brukar komma till mig, men den här 
nyheten förlamade min hjärna, och har nu 
spritt sig ner i kroppen. Jag sitter alldeles still...

och tänker på de få tillfällen jag fick träffa 
Martha, och vilket livsbejakande intryck hon 
gjort på mig, och så många andra.

Jag är övertygad att de som fått lära känna 
henne, och hennes livs historia, lärt sig att 
uppskatta sitt eget. Och fått mer mod att 
leva, när det känns tungt.

Mina tankar går till er och Marthas och  
Sofias familjer. 

Magnus Bengtsson

Men Gud vilken chock!

Sitter på bussen mot dialysen med tårar rin-
nande ner för kinderna.

Tankarna går till Marthas familj o anhöriga ♡

Många kramar till dig och Emma ♡

Kram 

Mikaela Persson

Kände att jag ville skriva några rader.

Jag blev så stum och berörd när jag läste mai-
let. Även om jag aldrig träffat Martha så blev 
jag så ledsen att det kom några tårar. Men 
hon har alltid varit så med och levande när 
jag haft kontakt med mod. Och jag kan bara 
ana hur mkt hon har betytt för många som 
hon träffat. <3 Åh, ni fina. om det finns ngt 
som jag kan göra för er eller för mod så säg 
till!  Efter några timmar efter jag fått mailet 
så kände jag att det måste bli mer mod för 
mig och det vore ett sätt att  hedra henne. Det 
känns så konstigt eftersom jag som sagt inte 
träffat henne men det är mitt hjärta som sä-
ger så. Och vad ska det då inte kännas i era 
hjärtan som var henne så nära.   Jag uppskat-
tade att jag fick ett mail om detta, tack.

Men som sagt, om ni behöver hjälp med ngt 
– säg till för då kommer jag upp. Det vore en 
ära så tveka inte.

bamse kram

Maria Wiklund 

Jag tog precis del av den oerhört tunga ny-
heten att Martha gått bort. Mina tankar går 
verkligen ut till er och Marthas anhöriga. Jag 
är oerhört tacksam att jag fick chansen att 
träffa och jobba med Martha, hon var verkli-
gen en oerhört inspirerande och stark person. 

När något sådant här ofattbart händer finns 
det inga ord. Men jag tänker mycket på er 
och på det fantastiska arbete ni gör.

Ta hand om er!

Varma hälsningar och kramar,

Maria Ågren



Det finns människor som berör på ett alldeles 
särskilt sätt och Martha är en av dem. 

Hennes gärning lämnar ett avtryck som är få 
förunnat, under sina år med mod har hon lyft 
och synliggjort donationsfrågan på ett sätt som 
ingen annan lyckats med.

Hon har fått oss att lyssna, tänka och göra det 
där jobbiga beslutet enkelt.

När Martha berättar sin historia så går budska-
pet rakt in och känns helt självklart.

Vi på Njurstiftelsen är oändligt tacksamma att 
vi haft förmånen att lära känna Martha och fått 
samarbeta med henne och mod.

Paul Frankenius, Stiftelsen för Njursjuka

En dag fylld av sorg. Hon gav så mycket!

Jim Silverberg
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Åh, så vansinnigt ofattbart och sorgligt! 

Tänker så på Martha, på er och alla hennes nära.

Ni är hjältar alla tre! Är så stolt över att vara 
en liten del i det ni skapat. Är så imponerad, 
inspirerad, hänförd över Marthas och ert 
mod att kämpa för livet! 

Varmaste tankar och hälsningar 

Susanna Björk

Beklagar sorgen för familjen för er och för 
oss andra som väntar eller är transplantera-
de. Hon var verkligen en ängel på vår jord. 
Himlen har blivit rikare nu och vi här på jor-
den fattigare r.i.p Marta ♡

Susanne Andersson

Blev helt gripen och chockad av att läsa dessa 
textrader och är det fortfarande. Helt ofatt-
bart och så sorgligt. 

Mina varmaste kondoleanser, 

Kramar

Ulrika Ljung

Det är helt ofattbart att vår glada, positiva, 
kunniga, entusiasmerande och sympatiska 
Martha inte längre finns med oss. Hon var 
alltid närvarande i våra samtal. Jag kän-
ner mig lyckligt lottad som fick lära känna 
Martha lite grann och arbeta tillsammans 
med henne och mod under de senaste åren. 
Mina varmaste tankar går i första hand till 
hennes närmaste familj men även till alla i 
hennes ”stora familj mod”.

Med vänlig hälsning

Ulrika Peetz-Hansson

Det store er ikke at være enten det ene eller 
det andet - men at være sig selv - og det har 
Martha altid formået. Hendes smil, hendes 
positive attitude og altid imødekommenhed 
har fyldt mig med en taknemmelighed og 
glæde. Jeg vil savne Martha og hun vil altid 
have en plads dybt i mit hjerte. 

Kærligst fra

Lise Vestergaard

Det var en chock att läsa det på Facebook 
och jag förstår att det kommer bli tomt efter 
henne. Jag kommer så väl ihåg första gången 
jag hörde talas om Martha, av Öystein, och 
sedan hade förmånen att träffa henne och 
höra hennes berättelse. Hon var alltid så glad 
och levande. 

Hoppas ni kan stötta hennes familj och varandra.

Ni gör ett så viktigt arbete.

Varma hälsningar,

Åsa Gillström Svärd

Vi satt flera timmar i ett konferensrum på 
Svenska Dagbladet sommaren 2013. Det 
skulle bli en stor söndagsintervju inför Som-
marprogrammet i p1. Martha berättade hur 
tungt livet kändes i väntan på de nya orga-
nen, ”Skulle jag nånsin bli glad igen?”, och 
vad hon hade bestämt sig för om transplanta-
tionen lyckades. ”Då skulle jag bara gå om-
kring och skratta varenda dag. Shit, vad jag 
skulle skratta!”

Precis så minns jag Martha. Som gjord av 
glädje ända inifrån och ut. 

Agneta Lagercrantz, författare och föreläsare

Kära Marthas familjemedlemmar,

Jag har tillsammans med mina ForeSight kolle-
gor haft förmånen att lära känna Martha i sam-
band med att vi stöttat mod i sitt start-up skede. 

Tillika har min fru just framgångsrikt done-
rat en njure till sin bror.

För mig förkroppsligade Martha ordet livs-
gnista; hon bar sitt öde med fem transplante-
rade organ med en sådan självklar smittsam 
positiv kraft att jag kände mig upplyft nästan 
varje gång vi träffades trots att utmaningarna 
vi diskuterade var stora. I denna hennes håll-
ning var Martha en lysande förebild. 

Fotot nedan sms-ade Martha på julafton år 
2013 efter att ha ätit på en restaurang i New 
York jag rekommenderat. Och jag tänker:

Säg ej med sorg

att Martha lämnat oss.

Tänk med glädje

att hon levat!

Hjärtliga hälsningar

Björn (Larsson) med familj och  
ForeSight kollegor

Så sorgligt, hon såg ut som en sol, ett ljus om 
henne i varje inslag man såg. Det är så sorg-
ligt att den har slocknat. Vila i frid.

Ulla Edin

Så oerhört orättvist, ofattbart. Älskade 
Martha. Mina tankar är hos er, nära som 
kära, och hos vår allas finaste kämpe som vil-
le så väl för andra människor. Kram från mig 
och min familj!

Stina Bäckström

Tårarna rinner och en stor klump trycker i 
hjärtat. Jag och min dotter träffade Martha 
förra året i samband med Blodomloppet i 
Göteborg. Hon gav oss var sin mod-tröja 
att springa i. Vi kommer att fortsätta hennes 
kamp för att fler ska tänka på att donera sina 
organ om döden kommer oväntat/för tidigt.

Med vänlig hälsning

Renja Skog, Överläkare 
Läkare Anestesi IVA Halmstad 
Hallands sjukhus

Det är med stor sorg i hjärtat jag läser om 
Marthas bortgång.

Utan att känna henne personligen så måste 
jag säga att min uppfattning är att hon var en 
fantastisk person, en eldsjäl och en förebild i 
många avseenden.

Mina tankar går till hennes familj och till er 
som andra som stod henne nära. ♡

Varma hälsningar och många tankar till er 
från mig.

Sandra Örn

Även om jag aldrig personligen aldrig träffade 
Martha känns detta så hemskt och sorgligt!

Det blir ett stort tomrum.

Mina varma hälsningar till er och Martha familj.

Hälsningar

Åsa J

Blev oerhört ledsen då Paul berättade att fina 
Martha gått bort i helgen. Jag beklagar in-
nerligt att mod tappat en av grundarna och 
profilerna bakom organisationen – men allra 
mest att vi alla förlorat Martha.

Hyser en enorm respekt för det arbete ni alla 
gör, med brinnande engagemang och entusi-
asm – trots att ni alla genomgått olika typer 
av transplantationer.

Finns det något jag kan göra för er – är jag 
bara ett samtal bort!

Varma kramar,

Sara Bergström, 
CEO Happy Land holding AB 

Vi på Transfer fick idag reda på vad som hänt 
Martha och vi blev otroligt ledsna. Vi träffa-
de henne för inte så längesedan över lunch 
och hon berättade att hon var så glad över att 
hon skulle börja studera till sjuksköterska. 
Vi har ju genom åren haft ett samarbete där 
våra organisationer försöker hjälpa varandra 
och Martha har då varit vår kontaktperson. 
Marthas bortgång kom som en stor chock 
för oss och vi ville på något sätt uttrycka hur 
ledsna vi är. Vi kommer sakna henne!

Stor kram från 

Katarina och Sara på Transfer i Göteborg!

Vad ska man säga, det finns inte ord som räcker. 

Men det var den mest inspirerande person jag 
någonsin lyssnat på. 

En tung dag.

Roland Canerstam

Jag är ledsen och vill beklaga sorgen. Sorgen 
hos alla er som kände henne, och ännu mer 
till alla anhöriga!! Kramar i massor!!♡♡ 

Med vänlig hälsning, Sari, alltid Dennis mamma♡

Tack för att ni berättar här

Sari Vähäkuopus

Nej!

Vad ledsen jag blir när jag läser det ni skrivit!  

Jag träffade henne bara en gång men hon 
gjorde verkligen intryck på mig med sin oer-
hörda värme och energi. Jag kommer fortfa-
rande ihåg när vi träffades på busshållplatsen 
i Floda utanför Göteborg när jag skulle vara 
med i vadväntardupå-kampanjen. 

Redan när jag såg henne på tv i ”När livet 
vänder” märkte jag att det var något speciellt 
med henne. Hon hade så mycket energi att 
det gick genom rutan och rakt in i mig. 

Jag tänkte inte ens tanken att hon kunde vara 
sjuk igen. När jag blir så ledsen kan jag bara 
tänka mig hur ni mår, för att inte tala om 
hennes familj. ♡

Förstår att det känns ofattbart! ♡ 

Stefan Svallhed

Jag blir helt stum... Herregud vad är det som 
händer. Först Sofia och nu vår hjältinna Martha! 

Tänker på familjen och er med förstås.

Ta hand om er♡

Magnus Levin
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Till Minne av Martha

Mitt första ”möte” med Martha var den 21 
oktober 2013 när hon medverkade i tv- pro-
grammet Fråga Doktorn. Fem dagar tidigare 
hade min man dött i väntan på nya lungor.

Det blev något alldeles speciellt för mig då 
Martha, med sin lugna, ljusa stämma, berät-
tade om sina personliga erfarenheter kring 
transplantation. Martha berättade vidare att 
Peter och hon tillsammans grundat en ideell 
förening: mod – Mer Organdonation. De 
skulle arbeta för att så få människor som 
möjligt ska behöva dö på väntelistan.

Detta blev början på vårt samarbete.

Tack vare Martha öppnades dörren till mod 
för mig och hon förstod varför mod ligger 
mig varmt om hjärtat. Martha kommer alltid 
att ha en speciell plats i mig.

Karin Skoglund

Martha, 

Tack för att du inspirerade alla oss på Ruth 
med din klokhet, din vishet och delade dina 
erfarenheter och livsviktiga insikter med oss.

Och tack för att vi fick vara med i stunden du 
blev överraskad av Mark Levengood som dök 
upp på vårt fejkade möte för att berätta att 
du blivit utsedd till Svenska Hjältars kämpe.

Det var ett av alla ögonblick med dig som vi 
inte glömmer.

Vila i frid från dina vänner på Ruth.

Annika Carstedt, VD Ruth

Martha var unik. Hon spred glädje och styr-
ka, alltid, kanske omedvetet. 

En liten dos av hennes närvaro, och genast 
blev dagen bättre. Glädjen fanns i hennes 
blick. Styrkan fanns i hennes röst. Känslan 
lever kvar. 

----- 

mod Låten är skriven med Martha som  
inspiration. 

I’d run just to feel the wind, brush against my 
skin, join a marathon and win. 

I’d go where the sun will shine, where the 
streets are mine, leave my worries far behind. 

For I’ve been patient. I’ve been strong. 

I fight my fears. I carry on. 

So come tomorrow, don’t be late. 

My time is now. My life won’t wait. 

Every minute, every hour, I am hopeful, I await

Someone out there must be brave

When their choice becomes my fate

I’d smile any time of day, if I loose my way, 
miss the bus and be okay. 

I’d live knowing what’s in store, not just cha-
sing more, now I know myself much more. 

And if by chance, tomorrow is too late, I’ll be 
happy for today

But as long as there is hope I will await

Siavash Habibi

Kära Martha. För tre veckor sedan ringde du 
mig med all den glädje och energi som bara 
du hade. Du undrade hur det går för oss i vår 
saknad efter Jonte. Vi talade om dina fram-
tidsplaner, om Jontefonden och om både Jon-
te och Moa som lämnat oss med kort mellan-
rum. Din värme och medkänsla var gränslös. 

När vi hade våra turer med Jonte de senaste 
åren hade vi tät kontakt. Du gav alltid kloka 
råd, såg till att vi fick kontakter och var fö-
rebilden där allt var möjligt mitt i allt svårt. 

Tack snälla fina Martha för allt du gett och 
betytt för mig och för oss. 

Jonte, Moa och du kan nu skratta, inspirera 
och utmana i himlen. Det finns inga ord som 
kan beskriva vad jag känner nu. Tre hjältar, 
kämpar och förebilder har inom några få må-
nader lämnat ett gigantiskt tomrum efter sig. 

Min vän - sov i ro♡

Tommy Ivarsson

Martha <3 

Du har betytt så mycket för alla personer, 
oavsett om man varit transplanterad eller 
väntar på ett organ. För alla patientförening-
ar har du Martha varit ansiktet utåt när det 
gäller donationsfrågan så även för Viking. Vi 
är alla oerhört tacksamma för ditt arrange-
mang och din underbara personlighet. Du 
kommer vara djupt saknad av alla som haft 
någon typ av kontakt med dig.  

”Jag har varit med om dig – jag kan aldrig 
förlora dig”

Medlemmarna i Viking Riksföreningen för 
hjärt och lungtransplanterade

Helt ofattbart!!! Tårarna vill inte sluta rinna.

Tack för att ni meddelade mig!

Ulrika Svantesson

Älskade Martha ♡

Din personlighet är den som gjort djupast av-
tryck hos mig.  Du har alltid varit öppen, giv-
mild och alltid stöttat. Dom minnena som är 
starkast är när vi stått bredvid varandra och 
stöttat och peppat när vi skulle tävla under de 
båda wtg som vi båda deltagit i. Alla samtal, 
mail, sms vi haft under åren har alltid varit så 
givande och det har betytt så mycket. 

Jorden förlorade en underbar person alldeles 
för tidigt och himlen fick en vacker ängel. 

Du kommer alltid finnas med mig i tankarna, 
älskade Martha.

Tack för allt fina Martha <3 

Kram 

Jenny Björk

Martha

Första gången jag träffade Martha var tidig 
vår 2012. Hon och Peter Carstedt var precis 
på väg att lansera mod. Deras gemensamma 
idé skulle äntligen bli en konkret organisa-
tion. Glädjen lyste i deras ögon. Jag trod-
de att Peter bara skulle presentera mig för 
Martha och vi skulle ha en trevlig fika. Jag 
hade ju hört och läst om henne – den femfal-
diga guldmedaljören från World Transplant 
Games i Göteborg 2011. Det kändes roligt 
att få träffas, prata av sig lite och ladda inför 
kommande idrottstävlingar i Sydafrika. Så fel 
jag hade! Så fort vi satt oss ner kom dato-

rerna och den nytryckta loggan fram. Deras 
entusiasm smittade av sig på en gång. De gav 
mig hela mod’s pitch och jag var fast.

Fastän detta var första gången jag träffade 
Martha var det som att ses med en gammal 
vän. Hon var så öppen, glad och inkluderan-
de. Och så har det fortsatt att vara. Oavsett 
var vi har lämnat av har vi kunnat starta 
om på samma ställe när vi setts igen. Även 
om vi båda var transplanterade träffades vi 
som två friska människor. Våra gemensam-
ma kontaktpunkter öppnade upp till många 
diskussioner, men Martha var genuint intres-
serad av andra människor. Och så som jag 
uppfattade Martha valde hon att se på sin 
transplantation som något som hade berikat 
hennes liv. Det var den största gåvan man 
kunde få och det var något att känna både 
lycka och ödmjukhet inför. 

För Martha var inget för litet eller för stort 
att prata om, allt var viktigt. Och något av 
det viktigaste var önskan att andra, precis 
som hon, skulle få fortsätta leva sina liv. I 
denna önskan såg Martha och Peter en möj-
lighet och tillsammans skapade de mod. En 
organisation som skulle vara till för alla de 
som väntar på organ, för oss som redan var 
transplanterade och för anhöriga. En organi-
sation som valde att aktivt verka för livet, för 
något annat val fanns inte. 

Genom mod och hennes deltagande i wtg 
2011 i Göteborg och wtg 2013 i Sydafri-
ka, samt sitt arbete i TransplantSweden, blev 
Martha en stark representant för transplan-
terade. Jag är övertygad om att hon varit en 
stor inspirationskälla för många transplante-
rade och för många som väntar på sina or-
gan. Dels för sitt öppna sätt men också för att 
hon visade ödmjukhet inför sitt nya liv. 

Jag är väldigt glad över att jag fick möjlighe-
ten att lära känna Martha. Hon var en person 
som jag alltid såg fram emot att träffa och 
vi har gjort många kul saker ihop. Men jag 
kommer framförallt att minnas Martha för 
hennes livsglädje, hennes glada humör och 
hennes skratt. Martha skrattade verkligen 
mycket och det smittade av sig. Från ett litet 
småskratt till att hon fullkomligt exploderade 
ut i ett stort härligt skratt. Martha var helt 
enkelt en genomhärlig och helgjuten person 
som valde att leva sitt liv fullt ut. 

Niklas Bergquist 
Ordf. Transplant Sweden

Martha stod för styrka, glädje och inspi-
ration. Vi är oerhört glada och tacksamma 
över att vi fått träffa Martha och höra henne 
berätta om sin historia. Vi kommer fortsätta 
att stödja och hjälpa mod i sitt arbete framåt 
och Martha kommer alltid förbli en del av 
det arbetet. Vi kommer minnas henne med 
sitt leende mot oss och till viljan att leva. 

Fabian, Carin, Maja, Johan, Annika, Lars, 
vännerna på Klirr

Genom sin varma utstrålning har Martha 
kunnat beskriva hur det är att drabbas av 
en livshotande sjukdom och vad organtrans-
plantation innebär. Marthas insatser för att 
öka förståelsen hos människor för organ-
donation är ovärderliga. Hon var vår tids  
främsta ambassadör. 

Jag är mycket glad att jag fick lära känna 
Martha. Hennes minne kommer alltid att 
leva vidare.

Håkan Hedman, 
Förbundsordförande i Njurförbundet 
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minnesord till min vän martha

”Men de som väntar på Herren ska få ny 
kraft. De ska få nya vingfjädrar som örnarna, 
de ska kunna springa utan att bli trötta och 
de ska inte ge upp under vägen.”

Inför Din transplantation sökte Du svar. Din 
berättelse om hur Du gick till Bibeln, slog upp 
den och direkt fann ett av skriftens många ci-
tat om örnen berörde mig djupt. I dessa ord 
fann Du en styrka och kraft som inte bara bar 
Dig genom Din första utmaning. Kraften och 
tacksamheten för livet bar Dig också under 
den tiden som Du, och vi som känner Dig på 
olika sätt, fick därefter hos oss.

Ingen människa jag träffat har berört mig 
som Du. Varje gång jag såg Dig slogs jag av 
Din renhet, godhet och äkta tacksamhet för 
livet och den uppgift Gud så tydligt hade givit 
till Dig. Många gånger tänkte jag att Du var 
en ängel i en människas kropp och att Gud re-
dan från början tänkt att Du bara var till låns.

Många är vi som kommer sakna Dig och min-
net av Dig kommer alltid vara en påminnelse 
om tacksamheten för livet. Mina tårar rinner 
när jag skriver-Martha Du var helt fantastisk! 
Fortsätt vaka över oss.

De varmaste kramar,

Sabine Söndergaard 

Till minne om Martha Ehlin

Att skriva dessa rader tvingar mig att faktiskt 
förstå att Martha inte längre är med oss. En 
insikt som är sorgsam och ofantlig trist. Men 
som också ger mig insikt av den förmån jag 
har haft att fått lära känna Martha. 

Mina tankar går till mitt första och sista möte 

med Martha. Det siste visserligen telefonle-
des, men det var så vi ofta hade våra kontak-
ter. Hon ville berätta en sak. Jag förstod det 
var viktigt. Hon skulle ta en paus från sitt 
arbete i mod. Hon ville plugga! Till sjukskö-
terska! En gammal dröm. Jag råkade vara i 
Göteborg då Martha ringde. Skulle kliva på 
tåget på väg hem till Stockholm. Vi pratade 
tills tåget passerade Skövde. Om sjuksköter-
skeyrket.  Om att plugga. Om att göra nå-
got nytt! Om att våga! Martha var glad och 
upprymd. Jag med! Och vi lovade att vi tross 
allt inte skulle sluta prata om ett ämne vi 
båda brann för. Organdonation. Martha som 
grundare av mod. Jag som transplantations-
koordinator. 

Det var just mod som ledde till mitt första 
möte med Martha. Jag hade tidigare erbjudit 
Marthas med-grunder Peter Carlstedt att hjäl-
pa mod med det jag kunde bidra med i kraft 
av mina yrkeserfarenheter. mod behövdes i 
Sverige. Martha och jag möttes första gången 
i Stockholm. Vad väntar en sig när man skall 
få träffa en människa som har gått igenom 
det som Martha hade gjort? Jag minns inte 
riktigt mina förväntningar, annat än att de 
visade sig vara fel. En blond, glad, engagerad 
men också eftertänksam och ödmjuk kvinna 
mötte mig. Vi diskuterade mod. Orgando-
nation. Vad kunde mod göra. Vad borde de 
göra. Vad ville de göra. Först efter några tim-
mar, när vi skulle äta lunch och Martha fick 
ta lite insulin, kom jag på vad Martha faktisk 
hade varit igenom. Jag var förbluffad, men 
mest imponerad, över Marthas brinnande 
önska om att hjälpa andra som var i samma 
situation som hon en gång hade varit. 

Genom åren som gick hade vi flera fina mö-
ten, och många samtal. Inte alltid jobb. Enkla 
saker som en önskan om en skön julledighet. 

Vi gillade båda snö. Vi gillade att vara med famil-
jen under högtider. Jag kommer sakna den korta, 
men äkta önskan om en skön sommarledighet. 

Vid transplantationsjubileet i Blå Hallen i 
Stadshuset viskade Martha till mig; ”Jag är 
nervös!”. Varför då, frågade jag. ”Jag sade 
ja till att gå på scenen med Micke Syd och 
sjunga! Varför utsätter jag mig för sånt?!?” 
Med en glimt i ögat. 

Jag kommer aldrig få svar på den frågan. 
Men jag tror svaret var för att hon kunde. 
Hon kunde för att hon levde. Martha visade 
konsten att leva. Och att livet är dyrbart. 

Att Martha inte är med oss längre gör ont. 
Men vetskapen om de år hon fick efter sin 
transplantation, allt det hon åstadkom, allt 
hon har betytt för många människor tack 
vara sitt engagemang med mod gör minnet 
av Martha levande. 

Och minnet kommer leva länge.    

Öystein Jynge

Våren 2012 var jag kallad till ett möte på 
Socialstyrelsen, ett möte som skulle avhandla 
det årets donationsvecka. Med på föredrag-
ningen fanns också presentation av en ny or-
ganisation, mod, Mer organdonation. Som 
representanter satt där Peter. Och Martha. 
Jag har inga anteckningar kvar från mötet 
som sådant, inga nedskrivna. Men i minnet 
har jag det kvar. Inte för att mötet som så-
dant var nåt speciellt utan för att jag träffa-
de Martha för första gången. Intrycket hon 
gav formade hela min upplevelse av henne. 
Hennes absoluta närvaro i rummet, känslan 
av äkthet och uppriktigt intresse för andra 
människor, det fick nog alla som mötte henne 
som bestående känsla. Det fick åtminstone 
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Eva Henricson Fan. Fuckcancer!

Åsa Lenartsson Åh nej fruktansvärt sorgligt

Birgitta Levin Olsson- Så otroligt sorgligt

Zam Nyanzi rip

Valerie Ahnegård rip

Johanna Åhman Finaste Martha. Vila i frid

Carina Fischer Nielsen rip

Ellen Holm-Johnsen Hvil i fred

TanYa little T Sov trygt

Jeannie Lundquist Så himla sorgligt. Vila i frid 

Anna-Karin Norrman Så sorgligt besked 

Jeanette Lundin Så tragiskt  Vila i frid 

Elizabeth Christina Laursen Så sorgligt. Vila i frid 

Mona Samuelsson Så sorgligt  Vila i frid

Malin Roxin Så sorgligt  vila i frid 

Maja Fingalsson Så oerhört tragiskt.. 

Terese Wångdahl Så sorgligt & orättvist... 

Eveliina Delbratt Så oerhört sorgligt 

Åsa Bergström Så ledsamt  Vila i frid Martha

Jasmina Wiacek Så sorgligt... vila i frid

Ida Johansson Bonell Så hemskt  vila i frid 

Christina Helgesson Så ofattbart sorgligt! 

Linda Nyman Så tragiskt, vila i frid Martha 

Charlotte Bergenord Nej, vad sorgligt att 
höra. Fina Martha. Vila i frid 

Kiana Kiani Så sorgligt. Vila i frid 

Therese Lilja Så sorgligt! Vila i frid 

Ulla Wikström Så sorgligt, vila i frid

Carola Ryman Så sorgligt! Vila i frid Martha 

Kristina Wolgast Så sorgligt. Vila i frid

Helena Olsson Nej! så tragiskt sorgligt! 

Lena Woodrow Så oerhört sorgligt Vila i frid.

Angelica Jacobsson Så oerhört ledsamt! Vila i frid 

Gudrun Plahn Alldeles för tidigt. Vila i frid.

Carolina Renner Så sorgligt!! Vila i frid Martha!♡

Tommy Sjödin Vila i frid, världens bästa Martha..

Elin Ahlin Vila i frid Martha. Tack för all in-
spiration du givit. 

Elisabeth Wisten Så ledsamt... Vila i frid fi-
naste Martha 

Tanja Grön Nilsson Så ledsamt besked! Vila 
i frid Martha 

Morgan Råström Så oerhört sorgligt, vila i frid

Hanna Roos Så himla tråkigt. 

Nina Jonsson Fd Winroth Varmaste tankar, 
tacksam för den kontakt vi haft

Annile Stranberg Fina fina Martha  Det är så 
ofattbart. /Anna käglorna

Maria Zetterqvist Så sorgligt att höra. Vila i 
frid Martha.

Betty Öst Må ljuset skina på dig, Martha!

Lena Hallman detta livsljus tragiskt att de nu 
är släckt vila i frid

Mari Sjöberg Finns inga ord som räcker 
till,vila i frid 

Erica Moberg Tack för våra samtal...tyvärr 
blev dom alldeles för få.Vila i frid!

Inger Broberg Så grymt livet är ibland

Ann-Christine Nilsson Så sorgligt, fantastiskt 
och stark person som berörde...

Andrea Odelhall Så oerhört sorgligt .Alldeles 
för tidigt. Vila i frid 

Inger Broberg Så grymt livet är ibland

Rebecka Eriksson Å så sorglig och ledsam nyhet.

Ahmad Nejad Det är så sorgligt, vila ifrid Martha

Lisbeth Ljung Det är så tragiskt jag kände 
Henne Inte men välsingnar henne. 

Nina Muttonen Nej vad sorgligt. Ditt som-
marprat o engagemang med mod berörde 
både mig o många fler. Vila i frid Martha 

Rebecca Hirsch Usch så hemskt. Marthas som-
marprogram berörde mig djupt. Vila i frid!

Stefan Svensson Glenndin Blev helt chockad, 
RIP Martha. Tack för att jag fick lära känna dig!

Agnetha Lundin Hade turen att möta henne 
här i Umeå för ett år sedan. Tack Martha. 
Vila i frid 

Helena Classon Jag tänkte precis det - att vi 
fick förmånen att träffa henne. 

Malin Byggmark Men så sorgligt.  Denna 
oerhört inspirerande människa. 

Kamilla Olsson Vila i frid! Hoppas du har det 
bra där du är! Du kommer vara saknad av 
många! Kram

Helena Nygren Oerhört sorgligt ni som inte 
anmält till donationsregistret - gör det nu!

Madeleine Andersson Erixon Vila i frid man 
får tänka att du är i rummet bredvid, men vi 
har inte nyckeln dit ännu.

Pia Schotsman  må fler bli Martha

Linn Evaldsson Stor saknad Marta, sov så gott

jag. Den känslan hade jag i varje möte med 
henne från den dagen vare sig vi sågs eller 
pratade på telefon. Och den känslan kommer 
jag att bära med mig framgent. 

Tack Martha för att jag fick bli en av dina vänner/

Hans Lindblom, 
Donationssjuksköterska Stockholm

Jag har haft väldigt svårt att hitta ord för vad 
jag känner.

Mycket tragiskt och jag blev personligen väl-
digt nedstämd över det hela. Man blir påmind 
om hur “orättvist” livet är och hur ens eget 
liv kan förändras snabbt. Trots att Martha 
visste om allvaret i sjukdomen så gav hon inte 
upp utan orkade sprida hopp till andra pa-
tienter med kroniska livshotande sjukdomar. 
Hon jobbade osjälviskt med mod projektet 
och skapade under åren mer än vad vi inom 
professionen klarade under mer än trettio år. 
Jag hoppas att myndigheter och politiker för-
står innebörden av engagemang och ger mod 
motsvarande stöd i det politiska arbetet.

Martha lämnar ett stort hålrum och saknad, 
men hennes gärning ochs ”mod” i ordets rät-
ta bemärkelse glömmer jag inte.

Michael Olausson

Så himla hemskt! Stor kram till er!

Med vänlig hälsning,

Vanja Engvall

Dagar då vi inte tror att vi kan överleva 
förundras vi över våra hjärtan 
fortfarande orkar slå

Dagar då vi inte tror att vi ska orka 
gå vidare fortsätter vi ändå

Dagar då vi inte tror att solen finns mer 
förundras vi när den lyser igenom

Dagar då vi tror 
att det aldrig blir en ny dag 
förundras vi över att det blir natt 
och en ny morgon kommer

Dagar då vi aldrig mer 
tror att vi ska skratta 
häpnas vi över att vi ändå kan det

Dessa dagar överlever vi trots allt, 
greppande efter det sista halmstrået 
slår våra hjärtan ändå 
uttröttade somnar vi i natten 
och morgonen kommer, trots allt 
och vi fortsätter att gå 
livet kämpar vidare tappert och segt 
för det oss framåt

Själva kanske vi är modlösa 
tröstlösa, ändå fortsätter tiden att gå

Det blir natt 
och det blir morgon 
såren läks och blir ärr med tiden 
för tiden fortsätter outtröttligt att gå

Fast vi tror att det finns dagar då...

Anna Träskman

Vi sågs första gången på en idyllisk sommarö 
ute Stockholms skärgård. 

VI hade sommarpratat båda två det året.. 

I mitt program berättade jag om min fars kamp 
mot cancern och att enda utvägen för honom 
var att göra en benmärgstransplantation. 

Vi gick iväg jag och Martha. Vi satte oss 
på en klippa och blickade ut över vattnet. 
Vi tog varandra i handen. Jag berättade om 
hur mycket hennes berättelse betytt för mig. 
Martha tittade mig i ögonen, klämde åt min 
hand och sa; det kommer gå bra Leo. 

Det var något som hände i mig den dagen. 
Hennes övertygande blick gav mig mod.

Jag vet att jag inte är ensam, Martha har med sin 
berättelse och arbete förändrat förutsättningar-
na och skapat mod för tusentals människor.

Tyvärr finns hon inte med oss fysiskt längre, 
men hon kommer alltid finnas med mig och alla 
andra i minnet och därigenom aldrig gå bort.

Du är en sann förebild för mig och många 
andra Martha. Saknar dig! 

Leo Razzak
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Malin Palmér Oerhört sorgligt, Vila i frid 
fina Martha

Magnus Larsson Vila i frid. mod-iga kvinna. 
Sorgligt bortom ord. 

Linda Fjellman Så otroligt sorgligt  Vila i frid, 
fina Martha!

Elin Hugne Vila i frid och vet att din gärning 
lever kvar .

Marianne Kjellgren Tack Martha för allt Du 
gett oss. Vila i frid!

Jenny Björk Finns inte ord att beskriva käns-
lorna. Du saknas oss 

Jörgen Westerberg Tack för allt du gjort för 
organdonation i Sverige. Vila i frid

Ann Götesson Oerhört sorgligtDu gav in-
tryck av att vara odödlig vila i frid

Linnea Björndahl Saknar ord. Kära, fina 
Martha. Tack för allt, och sov gott

Kinga Maria Vila i frid Martha och varmaste 
tankar till hennes familj och närstående

Maria Benholm Vila i frid vackra själ vilken 
inspiration du gav och fortsätter ge

Emilia Arvidsson Martha Ehlin satte trans-
plantationsfrågan på Sverigekartan. Tacksam

Pia Brundin Blev så berörd av hennes Som-
mar & Vinter i p1 . Alla tankar till hennes 
familj och vänner 

Maria Härling Lika gammal som min man, 
alldeles för tidigt ;( Himlen har fått en fantas-
tisk ängel  Vila i frid.

Johanna Hellberg Fina Martha, så otroligt 
ledsen jag blir! Du var så klok! Men jag vet 
vet att min syster tagit emot dig på andra sidan 

Agneta Fröberg Martha, jag har följt hennes 
kamp i många år och tycker att hon varit fan-
tastisk. Detta är en ledsam nyhet, mina tan-
kar går till hennes anhöriga. Styrkekramar

Helena Larsson Så tråkigt att höra, en fantas-
tisk kvinna som inspirerat mig mycket. Vila 
i frid 

Susanne Silverkraft Vila i frid älskade Martha

Carina Appelquist Min tanke går till Marthas 
närmsta

Charlotta Taps Fina,fina Martha. Hon gjorde 
stort intryck på mig. Mitt djupaste deltagan-
de till familj och nära vänner.

Ellinor Broms När orden inte räcker... många 
många tankar till Martha och lika många till 
er i mod.

Daniela Dahlbäck Så oerhört sorgligt att 
höra! Finaste Martha, vila i frid du vackraste 
av änglar

Jenny Karlsson Oerhört sorgligt! Vila i frid 
Martha och tack för allt du har varit och givit 
till så många människor. Mina tankar går till 
dina nära och kära.

Hanna Frost Jag finner inga ord  Sorgligt, fruk-
tansvärt och svårt att ta in. Alla mina tankar 
går till Marthas anhöriga i denna svåra stund. 

Marietta Buske Vilken kvinna blev så berörd 
av hennes tankar och liv,tack och vila i frid

Lucy Pelaez Vila i frid Martha. Jag önskar 
er på mod, mod att fortsätta Marthas fina 
arbete och engagemang. Ni är viktiga i vårt 
samhälle!

Helena Eklind-Larsson Vila i frid och tankar till 
din familj , och för ett grymt arbete att sprida 
kunskap genom mod och upplysa människor

Linda-Marie Nygren Neeeej.... inte martha!!! 
Det är så djupt orättvist. Vackra, varma, 
färgstarka kvinna som gjort så mycket gott 
-varför just du?! ...Jag vill inte det här! 

Linda Ekstrand Så sorgligt, du va en förebild 
för många människor. En fantastisk kvinna. 
Vila i frid. 

Emilie Schultze Åh vad sorgligt. Martha du in-
spirerade mig som gympalärare och så mycket 
med ditt arbete för mod. Du kommer att sak-
nas! Må du vila i frid.

Jennie Eriksson Vila i frid Martha, Du har 
gjort avtryck! 

Carina Duarte Jag finner inga ord . Vila i frid 
vackra själ   Tack för mod 

Marit Haraldsson tänker också på din familj!

Mia Sköld Så sorgligt att läsa detta Mina tan-
kar går till familjen♡

Ann Holmgren Mina tankar finns hos Marthas 
nära och kära

Linda Backman Mina tankar går till Marthas 
nära och kära

Kicki Hedberg Så tragiskt  Alltid så glad, vil-
ken tjej! Vila i frid, Martha 

Titti Johansson Åh nej så sorgligt  Vila i Frid 
Martha. Varma tankar till familjen

Pia Varis Fd Vesalainen Helt ofattbart!  Vilka 
vändningar livet kan ta! Vila i frid fina Martha! 

Emma Gustafsson Du är den finaste ängeln i 
himlen! Vila i frid 

Anna Gustavsson  vila i frid och tack för allt 
du gett

Lars Renkvist Det finns inga ord. Bara ett  
stort tomrum 



52 53

Kerstin Källman Vila i frid Martha. Tankar 
till din familj

Sara Hedström känt mycket stöd i Marthas 
livsberättelse

Kerstin Jutterström Vi kommer att minnas 
dig! Vila i frid!

Anna Wallman Vila i frid, tack för allt du gav!

Johanna Fredenstedt Vila i frid du tappra 
hjältinna! 

Anna Vestin Vila i frid. Beklagar sorgen  
efter Martha.

Elin Joenväärä Ånej, så ofattbart! ♡

Kerstin Källman Vila i frid Martha. Tankar 
till din familj

Sara Hedström känt mycket stöd i Marthas 
livsberättelse

Britt-Louise Kvarnström Så sorgligt beklagar 
verkligen sorgen

Ika Eriksson Vila i frid Martha, Tack för allt 
du gett

Jenny Waller Jag finner inga ord... Vila i frid 
min älskade vän

Madeleine Bergqvist Vila i frid Martha, du 
fantastiska människa 

Gabriella Weston Så ledsamt att höra. Styrk-
ande tankar till familjen

Karin Jönsson En tung dag... Tankar till familjen

Erik Ståhl Underbara människa. Som du 
kommer saknas av så många.

Anna Abrahamsson Så fruktansvärt! All kär-
lek och styrka till Marthas nära! 

Maria Cederlund Så sorgligt  En fantastisk 
inspiratör. Vila i frid Martha.

Marita Stolpe Nu lyser en stjärna starkt på himlen

Linda Thegenholm Så ledsamt! Vila i frid! 
Tankar gå till Marthas nära och kära. 

Barbro Hammarén Fina Martha en stor in-
spiratör för många av oss

Liv Wallinder Nej! Chockad och sorgsen. 
Hon var och fortsätter vara en hjälte.

Hanne Månsson Så sorgligt och orättvist. 
Varma tankar och kärlek till familjen.

Mia Elleström Brithén Neeej! Styrkekramar 
till nära och kära  Tack för all din inspiration 
och engagemang 

Martina Karlsson Jag beklagar innerligt sor-
gen och förlusten för vänner och familj♡

Lisa Andersson Tack för allt du gjort för 
transplantationssjukvården. En sann inspira-
tionskälla. Vila i frid 

Moa Säf Så sorgligt. Världen behöver mer 
människor som du. Vila i frid

Victoria Sjöström Så fruktansvärt sorgligt att 
höraDet finns verkligen ingen rättvisa!!

Malin Haglund Så fruktansvärt sorgligt!! 
Tankarna går till familj och vänner 

Maria Ruth Mycket ledsamt! Du har gjort så 
mycket för organdonation här i Sverige. Må 
du vila i frid. 

Ann-Sofie Israelsson Fd Sandberg Tråkigt att 
höra mod är en väldig bra organisation.

Anna Gudmundzon Jag hoppas de öppnas en 
fond efter henne där folk med donation kan 
söka o få stöd. Hon är en förebild för dona-
tion i Sverige r.i.p

Inga-lill Sundin Vila i frid,,vi har ett minne av 
dig som vi inte kommer att glömma.

Ulla Olsson Tack Martha för ditt arbete att få 
fler att donera sina organ. Sänder en tanke till 
din familj och de som står dig nära

Malin Voellmy Fruktansvärda sjukdom. Vil-
ken kämpe. Säkert en ängel som fått många 
att inte ge upp. ♡

Jaana Salmelin Så oerhört sorgligt. Beundrar 
Ditt fantastiska engagemang i donationsfrå-
gor . Varma tankar till familjen 

Lena Claesson Tack Martha glömmer ald-
rig dig och din historia från tedx Göteborg 
beyond boarders 2012. Gränslöst viktigt med 
mod

Linda Wallgren Så ledsamt! De var Marthas 
historia som gjorde att jag och familjen an-
mälde oss som donatorer! Vila i fred!

Sarah Svensson Så oerhört sorgligt  hörde 
Martha på en föreläsning genom jobbet och 
blev helt tagen. Mina tankar går till de anhö-
riga. Vila i frid Martha 

Kristina Liss-Daniels Så oerhört sorgligt! 
Martha var en stor människa som gjorde 
starkt avtryck.

Ronnie Gåveby Det var Martha som fick oss 
att gå med i Mod, hennes sommarprat och 
hennes strid mot sjukdomarna oftast med ett 
leende på läpparna..Vila i frid Martha 

Maria Boström Martha,  du var en hjältinna, 
glömmer inte vad allt du gjort och kämpat för. 
Du var en fantastisk människa. Önskar dig 
frid och lycka i den värld du nu befinner dig i.

Andrine Linnholt Nej men. Åh vad hemskt. En 
härlig förebild. Verkade så varm och genomsnäll. 

Frida Näsström Får knappt fram några ord, det 
är så sorgligt allting  vila i frid vackra människa

Fanny Göhle  tankarna går till hennes nära  
och kära

Gerd Lindblom Collin Så sorgligt Mina tankar 
går till familjen. Vila i Frid, fina Martha  

Carina Hörstedt All kärlek till mod och 
Marthas familj. 

Gunilla BergHult Så sorgligt! Hon var en förebild!

Mari Törnqvist Vila i frid! Skänker en tanke 
till de anhöriga. 

Stina Näsman Vila i frid. Du var & kommer 
att förbli en inspiration!! 

Isa Höijer Men så tråkigt hon var en eld själ.

Helena Wiklund Låt mod växa och leva till 
hennes minne!

Marianne Nilsson Jag beklagar sorgen från 
djupet av mitt hjärta. 

Maria Wimert Finaste och bästa Martha. Nu 
får du surfa uppe i himlen

Jenny Durdel Tack för all klokskap och ener-
gi du har spridit omkring dig 

Eva Delmart Andersson Åh nej så otroligt 
tragiskt och sorgligt! Mina varmaste tankar! 

Bodil Hansson Så oändligt beklagligt när en 
stjärna släcks

Eva Ahlkvist En fantastisk kvinna. 

Emma Mattsson Så tragiskt  Minns så väl 
henne från hennes föreläsning. Vila i frid ♡

Jennie Galambos Sov i ro du fina ängel. Ditt 
minne och engagemang lever kvar. 

Marianne Wikström Beklagar och tänker på 
er som saknar och..

Mona Boljang Hon var en enastående männ-
iska, såå sorgligt!

Åsa Swahn Du är saknad av många ♡

Emma Sjölin En sann inspirationskälla 

Lars Kjellgren En unik hjälte - En fantastisk 
förebild!

Pernilla Beining Dahlgren Det var verkligen 
ledsamt att höra. Håller med om att vi blir 
fattigare utan Martha. 

Ann-Sofi Edlund Johansson Vila i frid. Var-
ma tankar till anhöriga

Karolina Andersson All kärlek till familjen!

Dan Larsson Vila i frid å må dina gärningar 
ge avtryck...

Catrine Lilja Kanon Vår släkts största kämpe 

Anders Davidsson Fantastiska Martha! Tan-
kar till familjen.

Angelika Fröjd Känns obeskrivligt grymt och 
sorgligt och mina tankar går i denna stund till 
din familj  Vila i frid fina Martha!

Emilia Arvidsson Martha Ehlin satte trans-
plantationsfrågan på Sverigekartan. Tacksam

Ulrika Felicia Montgomery Beklagar verkli-
gen alla som kände henne. Träffade henne en 
gång bara, på Mood dagen på centralen 8/10-
15. Sån otrolig glädjespridare. Så tragiskt 

Linda Ekstrand Så sorgligt, du va en förebild 
för många människor. En fantastisk kvinna. 
Vila i frid. 

Susanne Hilstan Moen Varme tanker til fami-
lie og venner, Hvil i fred

Tina Hansen Hvil i fred, fine menneske

Pia Christensen hvil i fred, varma tanker til 
familien, krammer Pia

Tina Lavér En ny stjärna har tänds på vår himmel

Annelie Wallman Mycket sorgligt! Styrka till 
familj och vänner 

Carina Johansson Så tråkigt, hennes sommar 
program glömmer man aldrig. v.i.f 

Sara Tällberg Fd Eriksson Fina Martha  så 
saknad! Styrkekramar till din familj

Camilla Liden Vila i frid Martha. Varma kra-
mar till anhöriga♡

Rita Prytz Fantastiska Martha - tack för allt 
du åstadkommit

Maria Caskie Vila i frid, vackra ängla Martha! 

Sara Turesson Otter VackrasteFinaste

Pia Höglund Jag glömmer aldrig ditt som-
marprogram!

Annika Edvinsson En ängel med stort hjärta 
som nu flugit vidare 

Erika Norrby  mina tankar går till Marthas 
fina familj...

Karin Persson Oerhört tragiskt. Skickar all  
till de närstående.

Yvonne Nordlund Allas modiga förebild, varför?

Sofia Skogetun Tankar till nära anhöriga.

Annika Persson Vackra fina Martha du lyste 
så starkt

Åsa Torstensson Tråkigt att höra hon kom-
mer alltid att finnas kvar.

Malin Vedman Vila i frid fina Martha . Styr-
ka till familjen 

Sofia Theander En fantastisk inspiratör och 
underbar människa. Vila i frid vännen 

Fredrika Levinson Fd Mathiasson Vila i frid, 
Martha. Du vackra själ
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Barbro Lammer Nej, så tragiskt! Var o lyss-
nade på henne i Lerum en gång förra året, en 
helt fantastisk människa! Så modig o positiv!

Bengt Hansson Så tråkigt att höra. Men vi 
minns dig med stor tacksamhet för allt du 
uträttat och för den fina och trevliga person 
du var!

Anders Sjölund Så fruktansvärt sorgligt! 
Martha kommer alltid ha en plats i mitt hjärta.

Claudia Röse Muller  rip Martha. Tack för 
allt du har gjort för oss och för att sprida in-
formation om organdonation 

Liza Sundgren Så sorgligt. Tänker på anhö-
riga,släkt och vänner. Himlen har blivit en 
ängel rikare

Johanna Månsson Mina tankar går till 
Marthas familj, vänner och kollegor  Hon 
har varit en otrolig inspiration och vi glöm-
mer henne aldrig 

Kerstin Ahl Med sorg läser jag om Martha! 
En fantastisk människa och med stor livs-
glädje. r.i.p

Lena Wingquist Martha Du underbart fina,-
fantastiska,modiga människa!........Din bort-
gång öppnar våra hjärtan o. vår empati. Ge-
nom Dig blir världen mycket vackrare 

Charlotta Josefsson Berggren Tack för din 
fantastiska insats under ditt korta liv Martha! 
Rest in peace 

Malin Strömbergsson Så sorgligt o ledsamt! 
Varma omtänksamma kramar till dina nära 
o kära

Birgitta Melin Trinks Gör mig så ont att hon 
inte fick leva ett fullt och rikt liv länge här 
på jorden!

Philip David Bergendahl Martha med värl-
dens största hjärta. Kommer sakna dig. 
Amen omen.

Malin Aghed Går inte att förstå! Tack Martha 
för allt du varit o gjort!!!! 

Helena Schönbeck Åh, nej! Vilken inspira-
tion du varit! Åh, nej säger mitt hjärta. Alla 
tankar till anhöriga 

Caroline Landén Så oerhört tragiskt, bara två 
år yngre än mig Vila i frid Mina tankar går 
till dom anhöriga

Roselynn Tavshan Fina, underbara, vackra 
Martha! jag kommer saknar dig, Jag förstår 
ingenting. Vila i frid min vän.

Ulrika Andersson Varma styrkekramar till 
nära o kära så sorligt  Vila i frid Martha Ehilin

Anneli Karlsson Vila i frid. Hennes sommarprat 
var kanon bra och intressant. Hon lyfte verkli-
gen fram problematiken kring organdonation.

Fredrik Gustafsson Hennes sommarprat för 
p1, berör varje gång. En människa med otro-
lig värme. Änglarna dansar med dig 

Åke Ernebro Så otroligt sorgligt. Vill än-
dock minnas dej med vad du gjort i ditt 
alltför korta liv.

Madelene Ferm Vila i frid Martha! Mina tan-
kar och styrka till dina nära.

Lisa Sjöström Så oerhört sorgligt , Martha 
har inte lämnat någon oberörd !

Magnus Pettersson Modiga, starka Marta, så fick 
den dig ändå... Må du vandra i frid och lätthet

Anne Flodén Vilka smärtsamma nyheter! 
Underbara Martha du är saknad av många. 
Tack för allt du gjort 

Malin Lanner Tack Marta för allt fint du 
gjort.  Du har räddat liv och ger hopp! Varma 
kramar och tankar till hela familjen. 

Lennart Eleborg Jag hade förmånen att få 
träffa Dig på möten. Du var enastående. Jag 
saknar Dig redan. rip. Kondoleanser till 
Dina närmaste.

Maria Nordin rip älskade Martha, min bäs-
ta väns dotter Hon är nu hemma i tryggt för-
var hos Far i Himlen.

Maria Pretorius Så sorgligt.  fantastisk männ-
iska o förebild för många! Hon fick många 
att tänka om ang donation!! Vila i frid 

Johan Sahlström Det du gjorde kommer leva 
vidare för alltid. Glad att jag fick träffa dig.

Åsa Forsman Martha, ditt varma fina sätt 
och leende lever kvar. Det gör även ditt bud-
skap. Jag saknar dig!

Berit Olsson Woodwelike Din stund på jor-
den blev smärtsamt kort men du uträttade så 
mycket... all kärlek till familjen..

Maria Andersson Finner inga ord.. Blir så 
ledsen , så sorgligt  Tack för allt stöd du gett 
oss. Våra tankar går till dina nära o kära

Eva Hermansson Sänder familjen och anhö-
riga många långa kramar   Är själv donator  
man kan hjälpa så många 

Hannah Trygg Men! Sist jag träffade dig var 
du så full av liv. Så minns vi dig 

Carina Meszaros Mina tankar går till 
Marthas nära och kära. Tack för den tid som 
du förgyllde jorden! Vila i frid 

Karin Larsson RIP. Så tragiskt. Hon fick flera 
år extra innan avfärd till Nangiala m alldeles 
för få. Livet är inte alltid rättvist
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Jessica Åström Vila i frid Martha!  Nu är du 
en av änglarna i himlen. Styrke kramar till 
alla dina nära & kära 

Annica Eneroth Så sorgligt. Glömmer aldrig 
ditt sommarprogram. Så starkt och jag blev 
så berörd. Vila i frid 

Riitta Lappa- Guttman Vilken sorg att läsa 
detta, stor förlust för världen. Tänker på hen-
nes nära och kära

Kerstin Iresjö Åh fina Martha. Föreläste så bra 
för oss på Dialysmottagningen på Näl.  Rip

Tina Bäckmark Varför?Vad ledsen jag blir att 
läsa det här. Vila i frid Martha. Du har gjort 
så mycket för oss alla!

Anna-Karin Andersson Niemann Så otroligt 
sorgligt och svårt att ta till sig. Att en människa 
med sådan glöd och livsgnista försvinner. Mina 
tankar går till Marthas familj och vänner.

Susanne Hällstén Kraft och värme till 
Marthas familj. En stark stjärna tänds på 
himlen och drivs av hennes livskraft. ♡

Mari Westerling så tragiskt, hon var både in-
spirerande och fantastisk att lyssna på.

Marie Engqvist Oj, oj vad tråkigt, träffade 
henne några gånger, en fin människa. Tankar 
och kärlek till anhöriga och vänner. 

Lena Lund Så sorgliga nyheter. Hon är den fi-
naste människa jag träffat. Styrkekramar till 
hennes nära och kära

Lena Morin Så himla trist! Vilken kämpe och 
vilken inspiration hon utstråladekramar till 
hennes nära och kära

Ann-Mari Berglund Mina varmaste tankar 
till familjen. Min dotter Nina som gick bort 
i nov. 2015 beundrade och följe Martha. Be-
klagar verkligen, en fantastisk tjej. 

Malin Grundin Hon har för alltid lämnat en 
del av sin livsvilja och sig själv i varje männ-
iska som får en andra chans via organdona-
tion! Vila i frid

Åsa Karlsson  Du har kämpat tills sista ande-
taget, Du har gett hopp och mod till andra, 
tack vare Dig har det blivit fler som registre-
rat sig, en för alla-alla för en Sov gott. Varma 
tankar till familj och vänner

Elin Schwartz Vad sorgligt!  tänker på alla 
som stod henne nära. Här är en intervju jag 
gjort med henne där jag blev så inspirerad av 
hennes fantastiska engagemang

Sandra Schönefeld-Parks Så ledsamt! Martha 
höll en så gripande presentation på 4good. 
Verkligen en inspiration. Himlen berikas med 
en san ängel

Maria Ennefors En människa som berört 
många och som gav organdonation ett ansik-
te. Vila i frid

Jenny Fagerlund Hon var en fantastisk männ-
iska och bland det bästa jag lyssnat på. Hon 
berörde verkligen.

Lisa Claesson Neeeeeeejjjjjj!!!!!! !!!! All kär-
lek och styrka till familjen, nära och kära!!! 

Sarah Appelqvist Så otroligt sorgligt  mina 
tankar går till hennes släkt och vänner. Fan-
tastisk person som var en förebild för många! 
Vila i frid Martha 

Sandra Johansson Så otroligt sorgligt, en så 
ung människa som brann för att hjälpa an-
dra. Beklagar och sänder mina varmaste tan-
kar och kramar till familj, vänner och mod. 

Solveig Lenestad Jag hörde dig också som en 
av dom finaste sommarpratarna, kramar till 
dina närmaste

Bibi Rödöö Fina Martha. Åh, vad jag saknar 
dig. Tack för ditt fina Sommar. Det finns kvar 
för många att lyssna på.

Kjell Gardeland Det är med storg sorg jag 
tagit emot beskedet att Martha lämnat oss. 
Mina tankar går till familjen och vänner och 
alla i mod. Din gärning kommer alltid att 
finnas hos mig.

Eva-Lena Rääf Väldigt tråkigt att höra. Fan-
tastiskt fint arbete hon har varit med och 
startat. 

Annika Waldner Åh nej så sorgligt. Hon var 
en fantastisk person och glädjespridare. Tän-
ker på hennes nära o kära.

Margareta Engblom Åh, vad ledsen jag blir! 
Kände inte Martha personligen men har ju 
följt hennes arbete för mod och hennes en-
gagemang för alla oss transplanterade och 
de som väntar. Tankarna går till hennes nära 
och kära! 

Marléne Wahlberg Hon fick svenska folket att 
förstå hur viktigt det är med organdonationer 

Maja Dolk Väldigt tråkigt att höra, Martha 
var en fantastisk lärare, en inspirationskälla 
och en jättefin person, vila i frid.

Kerstin Karud Så sorgligt, hon var fantastisk 
och en förebild för många med sitt engagemang 

Lene Krogstadholm Så sorgligt du var min 
hjältespred hopp o glädje. Tänker på dig o 
allt du gjort och varma tankar till din famil-
jen Vila i frid.

Madelene Olofsson Vila i frid Martha, kom-
mer ihåg det ögonblicket när du fick reda på 
att du skulle få nya organ

Margareta Olsson Varma tankar och böner till 
de som stod henne nära! Hennes underbara ut-
strålning hade behövt vara kvar länge länge...

Anna Sigurdsson Schedin Så sorgligt besked 
att få. Mina tankar går till Marthas familj 
och vänner.

Christina Stolperud Åh så ledsamt, helt 
chockad  du hann verkligen göra så mycket, 
du kommer vara saknad av många.

Malin Engström Fantastiska Martha. Chock-
ad över beskedet. All stryka och kärlek till 
familjen. 

Nina Åkesson Vila i frid. Ditt arbete kommer 
fortsätta och du har varit viktig för otroligt 
många människor utöver dina allra närmaste.

Lotta Fridh Åh så sorgligt. Sådan energiknip-
pe och fighter..tankar till familj.. anhöriga 
och vänner 

Pernilla Grundström Så sorgligt, så fin per-
son. Alldeles alldeles för tidigt! Tänker på 
familj, vänner och anhöriga! 

Åsa Stackenholt Sov gott vackra Martha<3 Du 
har lämnat avtryck som aldrig faller i glömska!

Kerstin Stenberg Det blir ett stort stort tom-
rum efter Martha, vilken viljestark, livsglad 
hjältinna. Alla goda tankar går till Marthas 
nära. Vila i frid. 

Maria E Lillieström  Vila i frid! Mina tankar 
går till Marthas alla nära och kära! Tack för 
allt du gjort för så många

Sevim Ego-Cacan Så sorgligt! Må hon vila i frid. 
Mina tankar går till hennes familj och anhöriga

Ingrid Broms Bottenlöst sorgligt. All kärlek 
till er i mod och alla omkring Martha 

Berit Hellron Vila i frid, utan smärta  . Tanke 
till familjen i deras stora förlust och sorg

Maria Kailer Så ofattbart att en sådan fan-
tastisk underbar person ej längre finns bland 
oss ...!! 

Lars-Göran Eriksson Kommer aldrig att 
glömma föreläsningen med henne och perso-
nal från Sahlgrenska. Så mycket positiv kraft 
i allt det svåra !!

Annika Källvik Ja, hemskt, vad ska man 
säga, alldeles alldeles för tidigt. En enaståen-
de människa. Hennes sommarprat berörde 
mig så starkt, vila i frid, Martha. 

Ann-Louise Bolin Fantastiska Martha , vila i 
frid Så tragiskt och orättvist! Vi kommer att 
sakna dig

Tina Pajunen Så tråkigt att höra. Martha 
lämnade ingen oberörd med sin historia och 
sitt engagemang. 

Maria Fasth Jag Har varit på en av hennes 
föreläsningar, helt fantastiskt. Man kan he-
dra hennes minne genom att anmäla sej för 
organdonation efter sin död, om man inte re-
dan är anmäld. Det tror jag är det hon skulle 
uppskattat mest 

Maria Fasth Tråkigt, jag var på hennes före-
läsning, helt fantastiskt. Man kan hedra hen-
nes minne genom att anmäla sig till donation 
efter sin död. Det tror jag att Martha skulle 
uppskattat mest 

Magnus Staxäng Tack för vad du betytt och kom-
mer att betyda för så många människor Martha.

Linda Sandklef Eliasson Saknar ord. Du hade 
däremot förmågan att sätta ord på svåra käns-
lor, och fick det att låta vackert och värdefullt. 

Eva Lindblom Såå tråkigt ,en sån utstrålning 
som hon hade ,vila i frid. Hon gjorde mycket 
för mod. Vem vill och orkar vara aktiv i mod.

Elenor Larsson Åh vad trist! Du var en så fin 
inspirationskälla för alla. Styrkekramar till 
nära o kära

Ayse Andic Älskade Martha mitt hjärta blö-
der just nu. Du kämpade så mycket för mod 
, vila i frid mina tankar går till din kära familj

Anna Elengård Dina tankar, ord och livsvis-
dom är med mig på min resa. Vila i frid.

Johnny Hillgren En stor sorg. Martha gjorde 
fantastiska insatser. Tankarna går till hennes 
närmaste men saknaden finns hos oss alla.

Hanna Tengelin Så ofattbart och orättvist. 
Du är så saknad fantastiska Martha, du läm-
nar ett stort stort tomrum efter dig 

Maria Midell Så fruktansvärt! Fantastiska, fina, 
vackra Martha! Så mkt du gett och upplyst.  
Du har satt spår för alltid och gett kunskap och 
driv kring donationer! Tack, fina ängel

Zoe Lidbom Vila i frid! En riktigt inspire-
rande människa som påverkat många till att 
uppmärksamma mod!

Anna Larsson Vila i frid, varma tankar å kra-
mar till familj och vänner, så ledsamt....!!!

Mikael Rosengren Hon var verkligen en före-
bild. Hennes resa har fyllt mig med massor av 
hopp och glädje. Så sorgligt

Britt-Mari Åsell Rydberg Lyssnade på 
Marthas fina sommarprogram och blev så 
berörd. Värme och många tankar till familjen

Annika Åberg Vila i frid. Lyssnade på dig 
som sommarpratare och du var helt fantas-
tisk. En stjärna har tänts på himmelen ♡

Peter Aulin Så otroligt trist att en transplan-
tation ikon har gått bort, mycket mycket 
sorgligt . Jag gillade Martha väldigt mycket  

Paula Holmström  Hon har gjort en skillnad 
och mod gör skillnad. Tankarna mina går  
till familjen.
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Susanne Nilsson Fick rysningar när jag läste 
detta sorgliga. Martha har verkligen berört 
oss alla som fick förmånen att träffa henne. 
Sov gott Martha

Madeleine Hansen Så oerhört ledsamt att 
höra lyssnade på fantastiska Martha i Göte-
borg o det berörde, har ofta tänkt på henne 
o vilken energi hon delade med sig av. Vila i 
frid finaste Martha

Göran Larsson Vad sorgligt när en fin männ-
iska lämnar oss. Givetvis har jag registrerat 
mig som donator. Något måste ju vara bra 
för alla 

Mona Fahlén Jag kände dig inte Marta, men 
din bortgång gjorde mig så ledsen. Så mycket 
du gått igenom  Du var en så underbar före-
bild som var värd många fler år i livet. Vila 
i frid 

Catarina Ryd Svensson Så sorgligt. Hörde 
hennes fantastiska föreläsning i höstas. Det 
sprudlande om henne av glädje och hon be-
rörde så med sin berättelse. Nu har himlen 
fått en vacker ängel. 

Annika Waldner Åh nej så sorgligt. Hon var 
en fantastisk person och glädjespridare. Tän-
ker på hennes nära o kära.

Teresa Vieglins En otrolig förlust för alla som 
berörts av hennes personlighet och arbete. 
Mina tankar går ut till hennes nära och kära.

Helena Beverloo Finaste! Så ledsen! Hoppas 
du är på ett fint ställe nu! Vi träffades för-
sta gången när vi var på ungavuxna gruppen 
på Brännö 2009. Du kommer alltid saknas!  
Vila i frid!

Gisela Sjölin Våra tankar går till Marthas 
nära och kära, och är väldigt tacksam för att 
Martha arbetat så för mod 

Marianne Hansson Å finaste Martha ! Så 
sorgligt !!!! Du har inspirerat så många både 
med Pat och personal r.i.p 

Josefine Bäckmark Så oerhört sorgligt  Du 
var en förebild för många människor,tack för 
allt du gjort  Vila i frid 

Charlotte Bergh Jag lyssnade när Martha höll 
en fantastisk föreläsning - så passionerad och 
inspirerande! Sorgligt besked att hon gått bort!

Christinathuresson Vila i frid fina Martha <3

Helenabeverloo Finaste Martha vila i frid! 
Du är och kommer alltid vara saknad <3

Annalenafjell Saknad

Goda_dagar <3 Vila i frid, underbara Martha <3

Annpe582 <3 Du kommer saknas fina 
Martha, vila i frid <3

Peernillastadler Hemskt att läsa… Vila i frid.

Malingille Vila i frid <3

Vardagsstrossel Älskade Martha, jag är helt 
förkrossad. Jag hade ingen aning om detta. 
Det berör ända in i märgen på mig när jag lä-
ser. Vi står ju där, alla vi som transplanterats, 
med samma rädsla och skräck. Man hoppas 
ju så att livet är en åter när man får sitt/sina 
nya organ, men kampen till att bli frisk är så 
oerhört lång. Man är så rädd för bakslag, och 
man lever ständigt med den påminnelsen om 
att livet är skört. Ständigt. Man gör sitt bästa 
men det man gått igenom glöms aldrig bort. 
Som du kämpat, både före och efter. Vila i 
frid finaste, all tanke till dig och dina nära 
och kära. Älskad och saknad av så många <3

Stinagabrielsson Så otroligt sorgligt. Finaste 
Martha <3

linbackstrom Fina Martha vila i frid <3

tessanm77 Ofattbart… <3

cialind Men så tragiskt. Visste inte att hon 
va sjuk igen. Vilket arv hon lämnar efter sig, 
vilken fantastisk kämpe hon verkar vart. Min 
man fick en ny lever för drygt ett år sedan, vi 
stöder mod med hela vårt hjärta. Alla tankar 
och kärlek till familjen! Vila i frid <3

mrsbarra Oh nej fina Martha… du var en sån 
inspiration. Kommer alltid att minnas vårt 
första möte. vif <3

asabjorkmann Va ledsen jag blir. Denna fina 
förebild. Så mycket hopp och framtidstro du 
givit oss. Vila i frid <3

ciasjoqvist Fina Martha! <3 Du kommer all-
tid vara saknad <3

mellanmonica Tänk vad mycket positivt du 
gjort <3 <3

pelle_ostberg Saknad <3

ullaconstance Så tråkigt! Mina tankar går till 
familj och vänner.

Johanchristell99 Nej kan inte vara sant! Hon 
som va en svensk hjälte och förebild! Vila i 
frid! <3 <3

Johry Det är så fruktansvärt. Jag träffade 
henne för inte så längesedan. Hon var då full 
av liv och så hoppfull inför våren. <3 <3 <3

Saraaraa Vila i frid <3

Lottans1 Så ledsamt att läsa. Vila i frid <3

Mogge70 Vila i frid. Så jäkla tråkigt.

Arholma Å nej!!!

Lenabaat Så himla sorgligt att läsa. Marthas 
sommarprat grep mig starkt och hennes arbe-
te med mod <3



60 61

Tjatfia Vackra fina människa!! Mitt <3 blö-
der. Du hade sådan drivkraft och kämpar-
glädje. Vilken förebild och hjälte!!!

Systermaria69 Så tråkigt!!

Danielholm70 Martha, vi kämpade i olika 
verksamheter för samma mål. Du i MOD och 
jag på Socialstyrelsen. Du är och kommer all-
tid att vara en källa till inspiration <3

Sussilver Fantastiska Martha…vila i frid! <3

Anilssonphoto Fina <3

Mariaernebro När en blomma bryts av i sin 
vackraste blom, då blir marken så trist och 
fruktansvärt tom. Men kanske ändå att det 
någonstans finns en äng eller undangömd 
skreva, dit blommor som brutits för tidigt 
får komma och fortsätta andas och dofta och 
blomma och leva…(A.Burman)

Cillacoach All styrka och kärlen till familj 
ochvänner! <3 <3 <3

Erny76 Ofattbart <3

Jeanettesve En ny stjärna har tänts på himlen.

Krokan83 Så ofattbart! Kan inte förstå <3 <3 <3

Sanna113 Fruktansvärt orättvist.
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Över 13.000 personer har uttryckt sin sorg och sitt deltagande över att 
Martha har lämnat oss via mods sociala medier. Av dessa har över 3.000 
skrivit en hälsning för att uttrycka sin saknad av Martha. 

Denna minnesbok är på intet sätt en summering av alla dessa kärleksfulla häls-
ningar, utan snarare en inblick i några av de fina kommentarer och hälsningar 
som skickats till oss efter hennes bortgång.

Martha har berört så många människor – bara genom att vara den hon var, 
den hon alltid kommer att vara. Vila i frid, kära Martha. Vi saknar dig.


