
Jag heter Bengt Göran Hansson och är sedan fem år bosatt i Röddinge med min hustru Reet. Det var 
lite av en slump att just Röddinge blev den plats där Reet och jag skulle få njuta vårt otium cum 
dignitate efter det yrkesverksamma livet. Reet har sina rötter i Estland och jag i den öst-danska 
(skånska) myllan, och vi känner båda en stor trygghet och frid i den skånska bokskogen liksom i det 
speciella österlenska landskapet. Båda dessa landskapstyper möts i Röddinge, vid kanten av den 
fantastiska Fyledalen. Vi bodde tidigare i Malmö, och strax före pensioneringen började vi söka efter 
ett boende på landet som kunde tillfredsställa vår längtan efter naturen – och så landade vi i gamla  
Prästgården i Röddinge – ett av de bästa beslut vi tagit i våra liv!

Reet har verkat som distriktsläkare, de sista åren i Vetlanda, dit hon veckopendlade, och själv har jag 
ägnat mitt yrkesversamma liv åt virologin. Jag är docent i medicinsk virologi vid Lunds universitet och 
har arbetat med klinisk virologi (laboratoriediagnostik av virussjukdomar) och forskning vid 
Universitetssjukhuset i Malmö, där jag de sista sex åren innehade chefskapet för virologin i Skåne. 
Forskningsfocus flyttades under åren från hepatit- (gulsots-) virus och HIV till papillomvirus. Hepatit B
virus och vissa papillomvirus har visat sig ge upphov till cancer, levercancer resp. livmoderhalscancer.
En fascinerande konsekvens av denna upptäckt är att det genom vaccination mot dessa virus nu går 
att förhindra uppkomst av dessa cancertyper. Med sådana framsteg är man stolt över att vara 
virolog.

Jag har blivit ombedd att bli Röddinge byalags kontaktperson gentemot Cederbergska 
Släktföreningen efter Birgitta Gerdtsson. Till skillnad  från Birgitta har jag mig veterligen inget 
Cederbergskt släktband, men förhållandet att vi nu bebor den gamla prästgården gör att vi känner 
ett historiskt band till den tid då Johan Daniel och Augusta Sofia Cederberg och deras stora 
barnaskara bodde på samma mark och i samma natur. Åtminstone ett av våra kastanjeträd fanns 
redan på familjen Cederbergs tid, så sannolikt klättrade barnen i det. 1889 brann de flesta 
prästgårdsbyggnaderna ned. Själva boningshuset undkom branden men var i så dåligt skick att den 
revs, och den nuvarande prästgården byggdes av Johan Daniel Cederbergs efterträdare, Nils Stenow, 
år 1890. En rik källa att hämta kunskap om Röddinges historia ur är böckerna ”Röddinge förr och nu” 
och ”Röddinge sockens historia” utgivna av Röddinge byalag. Där har vi från Ida Maria Cederbergs 
kokbok hittat några recept, bl.a. på ”Röddingeskorpor” med kummin – mycket goda, vi har 
provbakat.

I Röddinge har våren kommit en bit på väg. Snöklockorna i prästgårdsparken har blommat ut och 
ersatts av vitsippor, och kastanjerna håller på att slå ut. I dalen sprider redan de stora bestånden av 
ramslök sin doft. -Vi har en underbar tid framför oss. Aktiviteter att se fram emot är det sedvanliga 
valborgsfirandet med sång och tal till våren intill ett stort bål, gökotta, gemensamt 
midsommarfirande samt att Röddinge skall ha vägkyrka v. 26-28. Den viktiga fotbollsturneringen 
Slaget om Fyledalen äger rum i Benestad 18 augusti.  Vill ni informera er mera om vad som händer i 
Röddinge kan jag rekommendera Byalagets hemsida http://www.roddingebyalag.n.nu.
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