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Anas al Khabour

Till mina kära vänner Lena och Erik

De säger att lyckan måste vara väl förberedd. Men utan en bra båt är det omöjligt att 
korsa havet med dess oförutsedda händelser som förändrar våra liv. Båten är ett 

pass som nästan säkert tar oss i skydd till en bra hamn. 

De säger också att om ett träd skall kunna växa, är det viktigt att ha tillgång till jord, 
vatten och sol, så att det ska kunna ge frukt och skugga till nästkommande generationer. 
Så är det inom vetenskapen också, såväl inom arkeologin som inom kulturarv. Tack 
vare Erik och Lenas vackra och kloka händer, talar nu Hallands stenar en underbar 
historia.

I mitt fall kan jag säga, redan efter att ha hamnat i andra länder som i princip inte 
fanns på min vitala karta, att mina guiders hjälpande händer har varit avgörande för att 
rädda ett öde som krigets blindhet hade ändrat kurs på under bara några få år.

Tack för att ni belyser min väg och era bidrag till arkeologin, för vilket ni förtjänar 
all respekt och hyllning. Tack kära Lena och Erik, så många års ansträngning har idag 
en belöning genom de träden som ni har planterat.


