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”Jag skänkte mitt hus i Spanien
till medicinsk forskning så att fler
ska kunna överleva cancer.”

För några år sedan donerade Bertil Håkansson det hus i Spanien, som han och hans fru köpt tjugo år tidigare, till Svenska Sällskapet för Medicinsk
Forskning, SSMF. Försäljningen av huset gav så mycket pengar att det räcker till flera års forskning kring cancer, som tog Bertils hustrus liv.

– Jag kände att jag hellre ville bo i Sverige igen
på heltid och bestämde mig för att donera huset i
Spanien medan jag fortfarande levde. Jag såg ingen
poäng med att vänta.
– Om man har det gott
ställt, varför sitta på sin lilla
skattkista om man istället
kan dela med sig och se till Det vackra hus som Bertil Håkansson
att ens tillgångar gör gott? skänkte till svensk medicinsk forskning.
– Eftersom jag ville att andra människor skulle slippa
hamna i samma situation som min fru bestämde jag
att pengarna som Svenska Sällskapet för Medicinsk
Forskning fick från försäljningen av huset skulle gå till
forskning kring cancer.
– Även om samhället gör mycket för att stödja den
medicinska forskningen, har jag förstått att det inte
räcker, säger Bertil Håkansson avslutningsvis.
– Statens medel är begränsade och då är privata
donationer ett viktigt tillskott om vi ska få nya, effektivare mediciner och bättre vård.
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Bertil Håkansson och hans fru Louise hade ofta varit
i trakten kring soliga Alicante i Spanien och hälsat på
Louises föräldrar som ägde en lägenhet där. Bertil och
hans fru trivdes så bra att de köpte ett hus i området.
– Just då var det nergång på fastighetsmarknaden,
så läget för att köpa var bra, berättar Bertil.
– Men eftersom det ändå var en stor investering
beslöt vi att skriva ett testamente kring huset. Där
skrev vi att när en av oss gick bort, skulle den andra
behålla huset. När båda var borta skulle Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, få huset.
– Vi hade hört talas om SSMF och tyckte att det
kändes viktigt att bidra till medicinsk forskning.
Paret Håkansson började tillbringa större delen av
året i Spanien. De lämnade Sverige i september och
kom tillbaka från Spanien till midsommar.
Men 2011 tog livet en ny vändning. Louise Håkansson gick bort i cancer i magen.
Bertil fortsatte att vara i huset i Spanien i några år till
men de långa resorna dit blev allt jobbigare och Bertil
började själv få en del hälsoproblem.

Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se eller ring SSMF på 08-33 50 61.
Där kan du också beställa SSMF:s folder om att skriva testamente. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.

