Hunnestads historia - en kort översikt

H

unnestads socken är en av Hallands minsta, såväl till folkmängd som till yta. Den har under
lång tid, åtminstone sedan medeltid, bestått av blott två byar - Blixtorp i väster och kyrkbyn Hunnestad i öster. Det äldsta skrivna dokumentet där Hunnestad omtalas är från år 1461,
alltså från senare delen av medeltiden. Stavningen lyder då Hwndestade. Blixtorp, eller rättare
sagt Blegstorp, är omnämnt första gången i skrift år 1571. Nu är ju det här, historiskt sett,
ganska sena dokument och vi kan vara rätt säkra på att våra byar existerat långt före 1400och 1500-talen. Att så är fallet, talar inte minst det stora antalet bevarade fornlämningar för.
Hunnestad är faktiskt en av länets mest fornlämningstäta socknar i förhållande till ytan! Innan
vi kollar närmare på några av dessa kan det vara på sin plats att säga något om vad namnen
Hunnestad och Blixtorp betyder.
Namnet Blixtorp
När det gäller Blixtorp ger ortnamnsforskarna ett ganska entydigt svar. Första delen i namnet,
som ju stavades Bleg- under 1500-talet, kan härledas till ett gammalt mansnamn Blek. Andra delen av namnet, -torp, har betydelsen "nybygge" eller "utflyttad gård". Torp-namnen är
vanliga i stora delar av Skandinavien och tros i de flesta fallen ha tillkommit under vikingatid
eller tidig medeltid, d.v.s. för i grova drag 1000 år sedan. Blixtorp torde alltså betyda "Blekes
nybygge" och vara ett resultat av en utflyttning från något annat ställe i trakten. Tillsvidare får
vi anta att denna utflyttning skedde från grannbyn Hunnestad.
Namnet Hunnestad
Namnet Hunnestad har däremot vållat ortnamnsexperterna mera huvudbry. Flera tolkningar
har framförts under årens lopp. Det mest troliga verkar vara att vi även här har att göra med
ett mansnamn - Hunde (som i sin tur kan vara bildat av ordet hund). -stad betyder här "bostad"
eller kort och gott "gård". Namnet ska alltså tydas "Hundes gård". Vi får förmoda att denne
Hunde var en ganska betydande person på sin tid. När namnet uppstått vet vi tyvärr inte men
stad-namnen kan vara mycket gamla, kanske 1500-2000 år!

