
Fornfynd i Vrankunge, Agnäs och Hagstad 
Sammanställning av Ingolf Berg 

 

Inom Vrankunge by finns två hällkistor. Den ena vid Vrankunge 4:3 (5,5 meter lång och 0,81 

meter bred), området kallas Eskekullsbacken enligt karta från 1803. Den andra finns vid 

Vrankunge Östregård (4 meter lång och 0,4–0,5 meter bred). En tredje hällkista, vid 

Vrankunge 3:5, transporterades bort 1815.  

I Vrankunge har även fynd gjorts av stenyxor, skafthålsyxor, sländtrissor, 

järnyxa, bryne, järnkniv vid bl.a. Myrkullen och Sjöhagen.[1] Ett 10-tal fornfynd från 

stenåldern förvaras på Smålands museum. Se nedan. 

 

 

 

Vrankunge Östregård: Trindyxa av grönsten med ovalt tvärsnitt och något skev form. Inskriven i 

huvudboken: 1929 

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4llkista
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenyxa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skafth%C3%A5lsyxa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4ndtrissa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bryne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kniv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vrankunge#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5lands_museum


 

Vrankunge Storegård: Skafthålsyxa utan påbörjat skafthål. Lätt böjd form, med närmast plan över- och 

undersida. Inskriven i huvudboken: 1928 

 

 

Vrankunge Östregård: Skäggyxa med kraftig något sned holk. Inskriven i huvudboken: 1887 - 1888 



 

Vrankunge Östregård: Enkel skafthålsyxa med största bredden vid skafthålet. Bredrektangulärt 

avrundat tvärsnitt. Plan undersida och något välvd översida/kanter. Kraftigt vittrad. Inskriven i 

huvudboken: 1887 - 1888 

 

 

Vrankunge. Flintdolk med kraftigt, rombiskt tvärsnitt på skaftet (typ III). Inskriven i huvudboken: 

1886 



 

Vrankunge. Fragment/eggdel av stridsyxa. Avslagen vid skafthålet. Välvd översida samt plan 

undersida. Något skadad och nedsvängd egg. Inskriven i huvudboken: 1927 

 

Vrankunge. Spjutspets med närmast rombisk form, tunn. Inskriven i huvudboken: 1927 

 



 

Vrankunge. Enkel skafthålsyxa. Hög och kort modell. Plana sidor och svagt välvda kanter. Avtrubbad 

egg. Inskriven i huvudboken: 1891 

 

Vrankunge. Liten tunnackig/tunnbladig yxa. Fyrsidigt slipad. Inskriven i huvudboken: 1891 



 

Vrankunge, Sjöhagen. Flintdolk, lancettformig. Klumpig avrundad bas på skaftet. Avbruten spets på 

bladet. Inskriven i huvudboken: 1928 

 

Vrankunge. Enkel skafthålsyxa med skafthålet mitt på yxan. Avsmalnande utdragen nacke med 

kvadratiskt tvärsnitt. Tvär bane. Eggen något nedsvängd. Kanterna svagt facetterade. Inskriven i 

huvudboken: 1887 



 

Sunnavik. Tunnackig yxa, slipad förutom mindre yta på nacken/banen. Ena eggsidan är planslipad, 

ena hörnet avrundat. Inskriven i huvudboken: 1928 

 

 
 
Fornfynd i Agnäs 
 
Sergeanten Gustav Fernlund hittade på 1850-talet en trindyxa i grönsten från stenåldern (längd 
155 mm, bredd 49 mm och tjocklek 44 mm). Denna lämnades av honom till Smålands Museum 
i Växjö 1875 där den också förvaras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fornfynd i Hagstad Norregård 
 

 

Hagstad Norregård. 2 st avslag och ett spånfragment i flinta. Inskriven i huvudboken: 1964 (i samband 

med undersökning av hällkistan) 

 

 

Hagstad Norregård. Sländtrissa. Inskriven i huvudboken: 1892 – 1900. Ingolf Berg har ytterligare två 

sländtrissor från Hagstad Norregårds storåker (idag sommarstugeområde) i förvar som inte 

registrerats. Inlämnad av Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof 



 

Hagstad Norregård. Yxa med mycket lätt hålegg. Inskriven i huvudboken: 1892. Inlämnad av Hyltén-

Cavallius, Gunnar Olof 

 

 


