
År 1995 blev Vittene allmänt känt i Sverige som en 
fornlämningsplats då en privatperson hittade en 
guldring i marken. Ringen hade kommit fram vid 
vanligt trädgårdsarbete några år tidigare. Fyndet 
visade sig vara en guldhalsring från förhistorisk tid 
och när man hittade ytterligare fyra guldföremål blev 
det tydligt att man funnit en av Sveriges största 
guldskatter från tiden kring Kristi födelse. Guldfyn-
den är också det första större guldfynd som har 
kunnat knytas till lämningar av bebyggelse och ett 
gravfält från samma tid. Plötsligt hade området som 
tidigare betraktats som ganska fyndfattigt blivit en 
sensationell och nationell angelägenhet.

Vittene Kulturled
Under 2008 och 2009 har en vandringsled iordningsställts i Vittene. Kartan 
nedan visar ledens utbredning. Ett omfattande röjnings- och återställningsarbete 
har skett vid Gravfältet Högarna och vid vad som på kartan nedan benämns 
Gårdgravfältet. Leden är utmärkt med käppar som är rödmarkerade. Informa-
tionstavlor finns utplacerade utmed leden. Mellan gravfälten går leden över en 
åker och vid Gravfältet Högarna finns det ibland betande får, tänk på att visa 
respekt mot djur och natur. Mellan Gravfältet Högarna och Tomterna går leden 
genom ett låglänt skogsparti där marken vid vissa tider på året kan vara blöt. 
Vid Tomterna går leden i närheten av gården, tänk på att repektera de boendes
privata område.

Så här hittar du:
Från Trollhättan kör man väg 44 mot Grästorp och svänger av mot Norra 
Björke och följer sedan vägen enligt pilarna på kartan.

Observera att leden inte är handikappanpassad och att det inte heller finns 
regnskydd vid rastplatsen på Gravfältet Högarna.

Välkommen !

Vittene kulturled - Från städskrubben till arkeologisk sensation 
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