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Margareta
SsndeboEriksson
Margareta S sndeb o Erikss on,
Kolmdrden, ordfdrande i Evandersiillskapet, avled den 3 september
i en dlder av 72 dr.Niirstdende iir
maken Magnus samt dotlern
Ragnhild, sonen Valilemqr och
fo ster sonen Mats me d familj er.

Ndr Margareta
Sandebo Eriks-

son kom till
Evandersdllska-

pets ldsecirkel
2009 hade hon
ldst Per Gunnar
Evanders btick-

er

alltsedan

hans debut 1965. De minga miin-

niskodden han skildrat

intresserade henne mycket, eftersom hon yrkesmdssigt hade haft

fokus pA miinskliga resurser,
personalvird och personal-

ledning. Ddrf<ir blev ocksA hennes reflektioner och synpunkter

i vira

diskussioner sArskilt

intressanta for oss andra.

Ar ZO1O blev Margareta ordftirande i Evanders6llskapet och
gav sig med liv och lust hiin it att
frirverkliga det viktigaste syftet

liten upplaga. En ordforande som

vigar tigga pengar 1r forvisso en
tillgang. Margareta verkade ocksi
ftir att flera av Evanders bcicker
kom ut som print-on-demand.
Att locka ungdomar till Evanderl5sningvar en utmaning som

Margareta gdrna antog. Dlrfor

med dess verksamhet, ndmligen
att friimja intresset fdr Evanders
fdrfattarskap. Hon iwade sdrskilt
for presentationer av hans liv och
verk pi olika bibliotek. Sjiilv framtriidde hon fiirra Aret pi Bokmdssan i Giiteborg, diir hon introdu-

har sdllskapet varje ir 2OL2-2OI4
utlyst en uppsats*ivling ftir gym-

cerade skriften Tdnkvdrdheter
i Per Gunnar Evanders romaner,
en citatsamling som hon hade
tagit initiativ till och lett arbetet

de unga.

med.

Margareta hade ocksi lyckats fA
bidrag till tryckningen frin Gunvor Goranssons kulturstiftelse,

liksom

tvi ir

tidigare

till iter-

utgivningen av Evanders Anteckningar frin ett obekviimt privatliv,
som 1976 hade tryckts i mycket

nasieelever, som inbjudits att
skriva om nigon av Per Gunnar
Evanders bricker. De fcirsta fina
resultaten sig Margareta som en
beloning fdr sin orubbliga tro pA

Margaretas entusiasm och
id6rikedom gjorde virt arbete
i Evandersdllskapet bide glndje-

fyllt och spinnande.

Genom
medlemsbreven inspirerade hon
dven dem som inte hade fiirm5nen att fi vistas i hennes nd.rhet.
Som vin var Margareta omtdnksam ochvarm. Stor blirsaknaden
efter henne.
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