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Bengt Westergaard

En hög i Skedala

Att jag hamnade på museet i Halmstad är helt och hållet Annika Jeppssons fel. Hon 
tipsade mig om jobb, i tider då man nappade och högg på allt som rörde arkeolo-

giska utgrävningar. Året var 1984. Annika och jag harvade på fälten i Önnerup, väster 
om Lund, där ledningarna för Sydgas grävdes ner.

När jag kom till Stiftelsen Hallands länsmuséer, Halmstad och Varberg (nuvaran-
de Kulturmiljö Halland), var begreppet ’ErikoLena’ redan etablerat. De var i princip 
’arkeologi i Halland’, i varje fall den södra delen av länet. Och så skulle det förbli. Utan 
några egentliga kunskaper i hur man bedriver stadsarkeologi i en exploateringsmiljö, 
lärde mig Erik och Lena raskt hur det går till, samtidigt som de såg till att jag fick grepp 
om Hallands geografi. 

Under två säsonger var det nästan bara stadsgrävningar i Halmstad och Laholm 
som gällde för min del, men sommaren 1986 skulle Lena och jag gräva en gravhög, en 
bronsåldershög, i Skedala, öster om Halmstad, Snöstorp RAÄ 21:1. Till vår hjälp fick 
vi något som då kallades för ’grovisar’, dvs billig, okvalificerad och oftast tämligen oin-
tresserad arbetskraft. Våra adepter var inga undantag (bild 1). De bestod av ungdomar 
till anställda på grustaget, i behov av sommarjobb. Intresset för jobbet var, med meteo-
rologiskt inspirerade termer, svagt till måttligt.

Nåväl, vi grävde på. Lena och Erik hade grävt bronsåldershögar i Halland tidigare, 
så det var bara att luta sig tillbaka och ta del av deras erfarenheter. Vi hittade skepps-
sättningar och annat i gravhögen, vi fikade i grustagets personalbod (bild 2). Bilderna är 
hämtade ur en negativsamling som jag nyligen hittade i mina gömmor. 

Samtidigt som gravhögen undersöktes, pågick en riksomfattande inventering av lan-
dets fornlämningar, som detta år innefattade Halland. De namn på inventerare som jag 



64

kommer ihåg höll på i länet, under platschef Kjell Edvinger, var Wivianne Bondesson, 
Anders Gustavsson och Thomas Andersson. Ni andra som eventuellt deltog får förlåta 
min glömska.

När inventeringen nådde Skedala, efterfrågades eventuella namn och traditioner 
kring högen som vi grävde. För skojs skull sade vi till inventerarna i fråga att den 
kallades för ”Kung Bengts hög”. Den skulle ju ändå tas bort. Jag ser nu att namnet lever 
kvar i FMIS. Vi får hoppas att namnet överlever övergången till Fornreg.

Grävningen av gravhögen fick avslutas av den dynamiska duon ’ErikoLena’, efter-
som min tillfälliga anställning hade avslutats för säsongen. Men mina periodiska inhopp 
på Stiftelsen skulle fortsätta i några år. Och anledningen därtill låg först och främst i 
begreppet ’ErikoLena’; till dem ville ju man gärna tillbaka!

Fikastund!


