Dösar, torp och frysboxar
- Hunnestads historia röjs fram

Ingen har väl undgått att se, att marken kring fornlämningarna vid Pålen
nyligen har röjts!?
Arbetet vid Pålen är tänkt
som första fasen i ett vidare projekt där några av
socknens
kulturmiljöer
lyfts fram och levandegörs på olika sätt. Hembygdsföreningen försöker
nu skaffa finansiering för
att bl a sätta upp skyltar längs bygatan genom Hunnestad, vid Pålen och till en kulturstig
längs alla de välbevarade
torpen nere på Hamra.
Landskapet i Hunnestad
är, trots all åkermark (!),
fullt av synliga kulturspår från olika perioder
av vår historia. Skyltar
och broschyrer är tänkt
att fungera som "nycklar" för att besökare och
en annan "hemmablind"
Hunnestadsbo ska bli uppmärksam på allt intressant som finns i markerna i bygden.

Arbetena vid Pålen kommer inte att stanna vid årets röjning och bränning. För att området inte
åter ska växa igen, måste det skötas på något sätt. Det bästa vore om marken kunde betas.
Eller ska vi rent av skapa en slåttermark här, vid infarten till byn, och sköta marken som äng
i framtiden? Detta skulle kunna bli något unikt eftersom det knappt finns några områden som
sköts på det sättet längre. Vi får se.
I restaureringen av landskapet vid Pålen ingår också att återskapa den stora bronsåldershögen.
Denna grävdes f ö ut av museischefen i Varberg Albert Sandklef år 1929. Bland fynden som
gjordes märks en rakkniv av brons, keramik, brända ben m m. Högen är bortåt 3000 år gammal men tyvärr skadad av grustäkt (närmast vägkorsningen) och genom att man på 1800-talet
grävde in en linbastu i vardera änden. Hembygdsföreningen har fått länsstyrelsens tillstånd
att återföra material och ge tillbaka högen sitt ursprungliga utseende. Kanske hinner vi detta i
höst, annars får det bli nästa vår.

En välförtjänt kaffepaus efter gräsbränningen.

Genom markröjningarna vid Pålen framträder också den andra graven i landskapet igen. I hörnet närmast Blixtorpagatan ligger den s k Kårehögen. Det rör sig här om en lite mindre hög
men inte desto mindre intressant. Det är nämligen en stenåldersgrav - en dös. Dessa består
ju av ett antal stora block med en täckhäll ovanpå. Själva dösen ligger här i en jordhög, vilket
är ganska vanligt, men täckhällen är fortfarande synlig i ytan. Graven byggdes för omkring
5000 år sedan, 3000 år före Kristi födelse! Kårehögen är en av Hallands knappt tio dösar och
undersöktes redan på 1870-talet. Fynden från denna undersökning och Sandklefs utgrävning
av bronsåldershögen kommer att presenteras på en skylt i området.
Här intill syns området kring Pålen på en fin karta från 1770-talet. De röda ytorna visar åkermark medan de gröna återger äng. Blåa linjer och fyrkanter är moderna vägar respektive
byggnader. De vita pilarna pekar på de två stora, gröna runda ytorna i Pålen-området: bronsåldershögen och Kårehögen. Kartan visar att huvuddelen av marken kring gravarna fungerade
som åker på 1700-talet.

Projektet syftar dock till mera än bara skyltar och sådant. Kanske lyckas vi även få fram pengar
för att lägga om taket på frysboxcentralen vid Agas. Alla är nog inte medvetna om att frysen i
Hunnestad utgör en för länet ganska ovanlig och välbevarad "kulturlämning". Det finns faktiskt
inte så många sådana kvar i Halland, så den måste vi se till att skydda för framtiden.

