
Vapnödalens byalagsförenings bonadsmålning av år 2016 
 beskriver i stort den gamla socken i Vapnö. 

I Vapnödalen finns i nära anslutning till Vapnö kyrka en ca 6000 tusen år gammal boplats. Ett synligt 

bevis för detta är den gamla bronsåldersgraven ”Skems kulle” som finns tvåhundra meter söder om 

Vapnö kyrka och är en av Hallands största gravhögar med en diameter på 34 meter. Kring denna 

gamla boplats finns också en sägen om jätten ”Skem”                                                                                                                                                         

Wapnöghe slott har anor från 1300-talet liksom Vapnö kyrka. Det sägs att Heliga Birgittas dotter 

Märta som var gift med Sidvid Ribbing hövitsman i Halland och ägare till Vapnö slott och godset på     

1350-talet som kan tänkas ha pekat ut platsen för Vapnö kyrka.                                                                             

Flera olika släkter har sedan genom åren varit ägare till godset i Vapnödalen. På bonaden är det 

tecknat en ryttare på sin häst vilken skall föreställa en av godsets tidigare ägare nämligen Magnus 

Stenbock. Han lät måla ett självporträtt under sin tid då han satt förvarad i danskt fängelse. Han satt 

fängslad till sin död år 1717 då hans två söner Fredrik och Carl sedan fick överta godset i Vapnö.                                                                                                                                                       

År 1754 kom en ny ägare till godset fältmarskalken Georg Bogislaus Stael von Holstein som då 

samtidigt bildade Vapnö fideikommiss. Godset är fortfarande i denna släkts ägo men har efter de att 

fideikommisslagen upphävdes år 1964 väsentligt minskat i sin omfattning.                                             

De två kossorna på bonaden ska symbolisera Vapnö gods nuvarande verksamhet som under några år 

har utvecklas till en av Sveriges största mjölkgårdar med eget mejeri och gårdsbutik.                                                             

Laga skifte som genomfördes kring 1860-talet utmynnade här i Vapnö socken till bildandet av ett 

antal stora gårdar. Inom Vapnö socken byggdes då de stora gårdarna Tiarp, Ågarp, Blomstervången, 

Staelsbo och Bjällbo. Med storgårdarna följde ett stort behov av arbetskraft vilket medgav möjlighet 

att få bygga sig en torpstuga på anvisad plats inom storgårdens areal. Torparna fick sedan genom ett 

avtal göra ett antal dagsverken på storgården i stället för att betala arrendeavgift. Arrendatorerna på 

storgårdarna byggde också ett antal arbetarbostäder för sitt eget tjänstefolk i anslutning till sina 

gårdar. Under torpartiden började torparna också att bryta sten i berget på Nyårsåsen. Detta gav 

också inkomster till torparna som senare genom en lag den s.k. Ensittarlagen kunde ekonomiskt klara 

av att friköpa sitt torp och den mark som han odlat upp från Vapnö fideikommiss. Genom denna lag 

kom byarna Tiarp och Ågarp att bildats till vad det är idag. Ett statligt stöd gavs ut år 1912 till 

utdikningen av Nyrebäcken. Detta skapade också många arbetstillfällen och extra inkomster för 

folket i bygden ända fram till 1950-talet. Torrläggningen av den gamla havsbottnen i Vapnödalen 

övergick från att varit ett våtmarksområde under många år nu till att bli en bördig åkermark som 

lämpade sig för jordbruksdrift. Den siste torparen som plöjde med en ko var Sander på torpet 

Rosenberg i Ågarp någon gång på 1940-talet vilket också har åskådliggjorts på Vapnöbonaden.                                                                                                                                                    

Vapnö har varit en egen kommun fram till 1952 som bedrev egen skolverksamhet vid Bjällbo skola. 

Skolbyggnaden är idag renoverad och ägs av Vapnö idrottsförening. Skolbyggnaden som är byggd år 

1894 fungerar idag som föreningens klubblokal samt som en samlingslokal för bygdens folk.                                                                                     

Försvarsmakten har genom åren haft en stor påverkan av Vapnödalens utveckling. Regementet I 16 

började sin verksamhet på Galgberget och Nyårsåsen redan på tidigt 1900-tal. Mikedala by med sina 

åtta gårdar fick bara försvinna bort och lämna plats till Flygflottiljen F 14 på 1940-talet. Förband finns 

kvar fortfarande som LV6 och FMTS på respektive platser och som nu har moderniserats på flera 

olika sätt och är aktiva och synliga idag med sina stridsfordon på våra vägar samt i luftrummet runt 

Vapnödalen. Flygflottiljens gamla startbana samt tillkomsten av Försvarsmaktens Tekniska skola 

(FMTS) är en förutsättning för att Halmstads Flygplats fortfarande finns kvar på en så stadsnära plats. 

Bonadsmålare: Mariann Sandvall Webb från Skogslyckan i Ågarp.                                                                                                                                                              

Bygdeberättare: Rune Bengtsson från Solvalla gård i Tiarp.                                                                              

Bonaden finns idag på Unnaryds bonadsmuseum. 


