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BESKRIVNING

Århundradena närmaste efter vår tideräknings början präglades av stora förändringar i hela norra Europa.
Det romerska rikets uppgång, gradvisa nedgång och slutliga försvinnande påverkade inte bara närområdet
till det romerska imperiet utan nästan i lika hög grad så avlägsna områden som Mälardalen.Under dessa
händelserika århundraden anlades det gravfält som idag är känt som gravfältet vid Gödåker i Tensta
socken. Det undersöktes i olika omgångar under 1900-talet och fynden därifrån visar att de som begravts
där tillhört en eller flera av de ledande släkterna i det dåtida Uppland. De hade tillgång till importerade
romerska brons- och glaskärl, guldsmycken, vapen, speciell keramik och annat som markerade deras
särställning. Och de har haft omfattande kontakter med sina motsvarigheter i andra delar av Skandinavien
och norra Europa vilket gjort att de visat sin status på samma sätt som dem.Av allt att döma har Gödåker
varit ett av Upplands viktigaste centra under den här delen av järnåldern. Dit har också kulten varit knuten
och namnet kan tolkas som en åker där hedniska präster utförde kulthandlingar. En källa eller brunn som
finns på gravfältet har ända sedan 1600-talet varit känt som en offerkälla.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mats (Matts) Jansson - Saran Web Site - MyHeritage

Alinder, John. Vy från kulle med rest sten mot Altuna kyrka,

Biblioteket som kommer till dig. - bibliotekuppsala.se

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...

Gödåker, gravfält från romersk järnålder, Tensta ... - DigitaltMuseum

Har du inget konto på Bostadsuppgifter? Genom att registrera dig kan du spara en bostad som favorit, se
nyligen besökta objekt samt berätta mer om ditt egna hem ...
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Gödåker

https://www.bo-fi.club/?p=G%C3%96D%C3%85KER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=G%C3%96D%C3%85KER&ln=se
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