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En varm medminniska
Margareta Sandebo ErilG-
son, Kolmirden, avled
den3septemberien
6lder av 72 ir. Nirstiende
5r maken Magnus samt
dottern Ragnhild, sonen
Valdemar och fostersonen
Mats med familier. (NT)

12 april 2014. Margareta Sandebo Eriksson riverldmnar pri-
set fdr Evandersdllskapets uppsatstavling till Agnes Akerlund

Ner Margareta Sandebo
Erlksson kom till Evander-
siillskapets ldsecirkel zoo9,
hade hon lAst Per Gunnar
Evanders bcicker alltsedan
hans debut t965. De minga
miinniskodden han skildrat
intresserade henne mycket,
eftersom hon yrkesmdssigt
hade haft fokus pi mdnsk-
liga resurser, personalviird
och personalledning. Diirtcir
blev ocksA hennes reflekio-
ner och synpunker iviradis-
kussioner sdrskilt intressan-
ta fcir oss andra.

2O1O blev Margareta ordfci-
rande i Evandersdllskapet
och gav sig med liv och lust
hiin At att fcirverkliga det
vikigaste syftet med dess
verksamhet, ndmligen att
fremja intresset fcir Per Gun-
nar Evanders fdrfattarskap.
Hon iwade sdrskilt fcir pre-
sentationer av hans liv och

friin Sundsvalls gymnasium.

verk pi olika bibliotek. Sjiilv
framtriidde hon forra iret
pi Bolcniissan i Gciteborg,
ddr hon introducerade skrif-
ten'Tdnkvdrdheter i Per Gun-
nar Evanders romaner", en ci-
tatsamling som hon hade ta-
git initiativ till och lett arbe-
tet med.

Margareta hade ocksA lyck-
ats fi bidrag till tryckning-
en frAn Gunvor Goranssons
kulturstiftelse, liksom wA Ar
tidigare till aterutgivningen
av Evanders "Anteclcringar
frAn ett obekviimt privatliy'',
som 1976 hade trycks i myck-
et liten upplaga. En ordforan-
de som vAgar tigga pengar lir
fdrvisso en tillging. Margare-
ta verkade ocksi fdr att flera
av Evanders bdcker kom ut
som print-on-demand.

Att locka ungdomar till
Evanderldsning var en ut-
maning som Margareta gdr-
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na antog. Diirfdr har sdllska-
petiren 2012-2014 utlyst en
uppsatstdvling fcir gymna-
sieelever, som inbjudits att
skriva om nAgon av Per Gun-
nar Evanders bcicker. De fcir-
sta fina resultaten sAg Marga-
reta som en beloning fdr sin
orubbliga tro pi de unga.

Margaretas entusiasm och
iddrikedom giorde virt ar-
bete i Evandersdllskapet bAde
gliidjefyllt och spdnnande.
Genom medlemsbreven in-
spirerade hon Aven dem som
inte hade fcirmiinen att fA vis-
tas i hennes ndrhet. Som vlin
var Margareta omtdnksam
och varm. Stor blir saknaden
efterhenne.

Sven Trolldal
Styrelseledamot Evandersel lskapet
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Erikssons dodsannons var inford
i NT 13 september.


