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Diidsfall.

Margareta Sandebo

frihson
tigga pengar iir fdrvisso en

Margareta S andeb o Eriksson, Kolmdr den, or dfdrande

verksamhet,

tillging. Margareta verkade

i

Evander s iillskap et, har
en dlder av 72 dr.
Hennes ndrmaste iir iir
maken Magnus s amt dott ern
Raqnhild, sonen Val demar
o ch fo stersonen Mats me d

nimligen

ocksi fdr att flera av Evan-

avliditi

att frdmja

ders bdcker kom ut som

intresset
fdr Per
Gunnar
Evanders
forfattarskap. Hon iwade
siirskilt fdr presentationer
av hans liv och verk pi olika

print-on-demand.

familjer.

f Ndr Margareta Sandebo
Eriksson kom till Evandersdllskapets ldsecirkel 2009,
hade hon

list

Per Gunnar

Evanders bdcker alltsedan
hans debut 1965. De

minga

mdnniskodden han skildrat
intresserade henne mycket,
eft ersom hon yrkesmdssigt
hade haft fokus pi mdnskliga resurser, personalvird
och personalledning. Df, rftir
blev ocksi hennes reflektioner och slmpunkter i vira
diskussioner sirskilt intressanta fdr oss andra.
2OlO blev Margareta ord-

fdrande i Evandersdllskapet
och gav sig med liv och lust
hdn it att fdrverkliga det
viktigaste syftet med dess

bibliotek.
Si5lv framtrldde hon fiirra
aret pi Bokmflssan i Gdteborg, ddr hon introducerade
skrift en "Tdnkvirdheter i
Per Gunnar Evanders roma-

ner", en citatsamling som
hon hade tagit initiativ till
och lett arbetet med. Margareta hade ocksi lyckats

fi bidrag till tryckningen
frAn Gunvor G<iranssons

Att locka ungdomar till
Evanderldsning var en utmaning som Margareta girna
antog. Ddrfdr har sdllskapet
varjeir 2Ol2-2O14 utlyst en
uppsatstdvling f6r gymnasieelever, som inbjudits att
skriva om nigon av Per
Gunnar Evanders bdcker.
De fdrsta fina resultaten sig
Margareta som en beldning
fdr sin orubbliga tro pi de
unga.
Margaretas entusiasm och
id6rikedom giorde virt arbete i Evanderslllskapet bide
gliidjefyllt och spdnnande.
Genom medlemsbreven

kulturstiftelse, liksom tvi Ar
tidigare till iterutgirmingen
av Evanders "Anteckningar
frin ett obekvf,mt privat-

inspirerade hon dven dem
som inte hade f<irminen att

liv", som 1976 hade tryckts

tdnksam och varm. Stor
saknaden efter henne.

i mycketlitenupplaga.
En ordfdrande som vigar

fi

vistas i hennes niirhet.
Som vdn var Margareta om-

Sven

Trotldal

blir

