Av Sören Gannholm

Koloniseringsfasen av jägare/fiskare och samlare i Östersjöområdet
Abstract
The colonisation of Fennoscandia and the Baltic area began after 15 000 BP when the
glaciation was about to come to an end. There were two pathways for the immigration of
people, one from Northern Germany in the south, and one from the Russian plain in the
southeast. In the arctic conditions that prevailed in the vicinity of the ice sheet, reindeer
hunters followed reindeer between winter and summer pasture.
In Northern Germany hunters from the Hamburgian lithic culture eventually reached Southern
Scandinavia.
The cold Older Dryas chronozone shifted to the warmer Alleröd with a more forested
landscape with elk and red deer and then to the cold Younger Dryas. The more generalised
Federmesser-Gruppen replaced the Hamburgians, and the reindeer hunting Ahrensburgians
replaced FMG. The Ahrensburgians used virtually the same stone tools as the Hamburgians.
When it became milder again during Preboreal and Boreal, the reindeer hunters moved along
the ice-free Norwegian coast to northern Norway. Hunter-gatherer groups with postSwiderian technology from the Russian plain settled into East Baltic and Finland as the
Kunda-culture. They spread towards north to the Arctic region, where they met the hunters
following the Norwegian coast. The post-Swiderian lithic technology spread to other areas
through culture contacts. In Poland and Southern Scandinavia influencing the Maglemose
culture.
The island of Gotland settled 9200 BP. But between about 7600 and 5800, the island seems to
have been devoid of people. The lithic technologies have resemblances with both the
Maglemose and the post-Swiderian cultures.
Keywords: Hamburgian, Feddermesser, post-Swiderian, Kunda, Maglemose

Inledning
Jag ska försöka teckna den bild av koloniseringen av Östersjö-området som man kan utläsa
från forskningens nuvarande ståndpunkt. Vilka var de och från vilket håll kom olika grupper
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in? Vad ger de olika stenteknologierna för ledtrådar om levnadssätt respektive relationerna
mellan olika grupper/kulturer?
Den senaste istiden gjorde en sista framstöt för ca 20 000 år sedan. Växter djur och människor
”övervintrade” istiden i olika refugområden söder och sydost om isen.
Man kan dock inte direkt jämföra förhållandena utanför isranden med arktiska förhållanden i
dag. Klimatzonerna är inte som homogena band som tryckts ihop och förflyttats söderut.
Eftersom det var på en lägre latitud stod sommarsolen betydligt högre på himlen än den
närmast jämförbara klimatzonen i nutiden. Det innebar att mer värmekrävande växter kunde i
skyddade lägen existera tillsammans med arktiska arter. När isen drog sig ytterligare tillbaka
och området blev varmare kunde dessa växter spridas från sina skyddade lägen och inte
behöva invandra utifrån (Nunez 1987: 3).
För nästan 15 000 år sedan började delar av Danmark och Skåne att bli isfritt. I öster på den
ryska slätten hade det bildats stora sammanhängande issjöar framför inlandsisen, vilket
försvårade kolonialisering av nyligen isfria områden.

Invandringen från söder
I området kring norra Tyskland har man hittat stenredskap efter den s.k. Hamburger-kulturen.
Fynden visar att dessa människor spred sig till Sydskandinavien när detta område blev isfritt.
De följde invandringen av växter och djur. Renen var det större däggdjur som kunde utgöra
en födobas. Hamburgerkulturens människor var mobila och kunde följa renen på dess
vandringar mellan sommar och vinterbete. Enligt diagram (Riede 2014: 35) fanns renen i
norra Tyskland från ca 15 5000 till 13 800 BP, Äldre Dryas kronozonen, och sedan åter från
ca 12 800 till 11 200 BP. Glappet i utbredningen motsvarar den varmare Alleröd-kronozonen.
I Sydskandinavien invandrade renen någon gång efter 15 000 BP och fanns kvar till ca 10 200
BP, bortsett från en kortare nedgångsperiod kring 13 800 BP. Renens återkomst till norra
Tyskland enligt nämnda diagram sammanfaller med den tämligen kalla Yngre Dryas
kronozonen.
Hamburger-kulturens flint-teknologi är genomgående av hög standard. Det fanns gott om
flinta i Sydskandinavien och pilspetsar av detta material krävde inte lika mycket tid att
tillverka som den sorts pilspetsar av organiskt material som var vanliga i den tidigare
Magdalenian-kulturen. Hamburgerkulturens bosättningar i Sydskandinavien tycks hänga
samman med den snabba ökningen av renar ca 14 400 BP (Riede et al. 2014: 34).
I början tycks bosättningarna vara begränsade till de områden som inte varit nedisade. Det var
först i den senare s.k. Havelte-fasen som tidigare nedisade områden i Danmark och Skåne
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blev en del av Hamburger-kulturens bosättningsområde. De tidigare nedisade områden i
nordöstra Tyskland och norra Polen koloniserades inte under pionjärfasen (Riede et al. 2014:
35).
Dessa områden hade ju helt saknat växtlighet när isen försvann, varför det måste ha tagit tid
innan en tillräckligt rik växtlighet hade hunnit utbildas för att vara av intresse för samlare
(min tolkning).
Under den varmare Alleröd-tiden försvann renarna i stort sett från Hamburger-kulturens
utbredningsområde. I stället bredde de s.k. Federmesser-grupperna (FMG) ut sig. Denna
kultur kännetecknas av en hög grad av homogenitet över hela sitt utbredningsområde. Till
skillnad från Hamburgerna där homogeniteten i den materiella kulturen anses bero på deras
stora rörlighet över stora områden, där samma eller närbesläktade individer varit verksamma,
anses homogeniteten för FMG:s del bero på regelbundet utbyte av varor, tjänster och
information samt att individer flyttade mellan de olika FMG-grupperna.
FMG utvecklades sannolikt i syd-västra Europa. I t.ex. Paris-bassängen har man kunnat följa
ett kontinuerligt stratigrafiskt lager som visar den gradvisa utvecklingen från Magdalenianformer till typiska FMG-former av pilspetsar/spjutspetsar (Riede et al. 2014: 36).
De stora skillnaderna i litiskt material mellan Hamburgerna och FMG är ett starkt stöd för
uppfattningen att det var olika grupper av människor som befolkade Nordtyskland och
Sydskandinavien under Äldre Dryas och Alleröd-tid. FMG hade ett mer varierat näringsfång
där det varmare klimatet under Alleröd med ett delvis skogbeklätt landskap medförde en mer
varierad växt och djurvärld med både jättehjort och älg. Fynden indikerar också att området
kan ha varit folktomt under vissa perioder. (Riede et al. 2014: 39ff).
Hamburger-kulturens jägare och samlare tycks inte ha anpassat sig till sin omgivning i det
varmare klimatet under Alleröd-tiden, utan att de som specialiserade jägare höll fast vid en
ekonomi grundad på renen som bytesdjur. När renen försvann från området följde de efter.
Nyupptäckta Havelte-boplatser i Skottlands inland och frånvaron av Hamburger-boplatser
längre söderut på de Brittiska öarna indikerar en förflyttning över det nu översvämmade
Doggerland i Nordsjön (Riede et al. 2014: 46).
Med Yngre Dryas följde en drygt tusen år lång köldperiod då landskapet i Nordtyskland och
Sydskandinavien inom en generation ändrades från en relativt varm boreal omgivning till en
iskall tundra. Skogslevande djur försvann och renen återkom. Federmesser och den
närbesläktade Bromme-kulturen avlöstes av Ahrenburgskulturen (Knutsson 2005: 205).
Ahrenburgskulturens litiska teknologi är till stor del en kopia av Hamburgerkulturens. Deras
boplatser har i flera fall lokaliserats till de tidigare Hamburger-boplatserna, vilket kan ha
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berott på att renarna valde samma vandringsleder som under den tidigare kallperioden med
liknande förhållandena. Hamburgernas stenredskap passade förmodligen också bättre en
mobil kultur som även Ahrensburgarna var (Knutsson 2005: 212f). Tillverkningen var mindre
arbetskrävande enligt ovan (Riede et al. 2014: 34).
Hamburgernas och Ahrensburgarnas lämningar tyder på en tradition av hög rörlighet. Detta
ledde de senare Ahrensburgarna till att expandera i isfria områden längs Norges kust i början
av Holocene. Spår av deras lämningar kan ses ända upp till Varangerfjorden i Nordnorge och
till Kolahalvön (Knutsson 2005: 213).

Invandring från öster
Under senaste istidens maximala utbredning var den ryska slätten uppdelad i en serie
geografiskt relativt isolerade områden. Under perioden 20 000 till 10 000 bc var området täckt
av ganska öppen vegetation blandad med skogar i gynnsamma nischer. Faunan tycks också ha
varit blandad, men med en del arter endast säsongsvis uppträdande. Framför inlandsisen fanns
en kedja av sjöar vilka dränerades mot Svarta havet och Kaspiska havet via de stora
flodsystemen Dnjepr, Don och Volga. Bosättningar tillhörande övre Paleolitikum var belägna
i dessa floddalar söder och öster om kedjan av issjöar. Det är sannolikt att människor rörde sig
in i sjödistriktet sommartid efter villebråd. I grottor längs Petchorafloden norr om 60:e
breddgraden har påträffats rester efter en köldhärdig fauna bestående av mammut, häst, ren
och även saiga-antilop. Omkring 13 000 bc inleddes en varmare period med följd att isen
började dra sig tillbaka mot norr. Den temperareda floran som hade överlevt i skyddade lägen
spred sig fort till omgivningen, medan den köldtåliga floran höll sig nära den tillbakadragande
isen. Men dessa växter som spred sig till tidigare istäckta områden fick växa i en sterilare
miljö. Dessutom blev växtsäsongen allt kortare ju längre mot norr som växterna spred sig när
isen drog sig tillbaka. Renar och mammutar fick det allt svårare att hitta ätbara växter under
snön av ovanstående anledning. Mammuten hade troligen svårast att hitta mat under dessa
förhållanden. En kombination av de försvårade förhållandena att hitta föda och människornas
alltmer avancerade jaktteknik kan ha lett till att mammuten utrotades (Nunez 1987: 4ff).
När klimatet blev varmare började skog att växa där det tidigare var slätter. Förändringen
innebar en mindre produktiv men mer stabil försörjningsbas, som tidigare hade varit av
sekundär betydelse. En del människor stannade inte kvar på samma plats och anpassade sig
till nya förhållanden utan följde renhjordarna efter den tillbakadragande isen. I medeltal har
isen dragit sig tillbaka ca 100 m per år. Förändringen var långsam jämfört med en människas
livstid, så medlemmar i en viss grupp som jagade ren kunde göra säsongsvisa jaktresor vilka
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blev allt längre generation för generation. Till slut splittrades gruppen och renjägarna bosatte
sig på nya områden. Men troligtvis höll man länge kontakt med de som stannade kvar och
anpassade sig.
Under Yngre Dryas stannade avsmältningen av isen upp i 1000 år. Men sedan spred sig
skogen in i området kring södra Östersjön. En population renar blev fångade mellan den
avancerande skogen och Östersjön och dog ut. Renarna överlevde i södra Skandinavien och
öster om Finska viken där de kunde avancera norrut. Men renarnas habitat och antal
minskade. Med den koloniserande skogen följde älg och andra skogslevande arter. Säl tog sig
också in i sjösystemet söder om inlandsisen, liksom i Östersjöbäckenet.
Under den Preboreala kronozonen etablerade sig ett antal olika kulturer i de nyligen isfria
områdena i Skandinavien som kan betecknas som östliga respektive västliga. Till den västra
grenen hör Maglemose-kulturen i västra Östersjöområdet liksom Fossna (nr 56 fig. 1) vid
norska Atlantkusten. Möjligen också Komsa vid Ishavskusten.
Dessa grupper brukar förknippas med ’the handle core pressure concept’ (Knutsson 2005:
213).
Till den östra grenen hör Kunda-komplexet (Nunez 1987: 6f).
En speciell Mesolitisk teknologi ‘the conical core pressure blade concept’ spred sig över stora
områden. Denna teknologi anlände med jägare och samlare som fått benämningen postSwiderian från den ryska slätten in i norra Fennoskandia och östra Östersjö-området under det
9:de årtusendet BC. Därifrån spred den sig med migrerande folk eller kunskapsöverföring
genom kulturkontakt till de inre delarna av centrala Sverige och Norge och ner längs Norges
kust. Den spreds också till Sydskandinavien där den identifierades som Maglemose (Sørensen
et al. 2013: 1).
Den tidigaste dateringen inom det post-Swedirianska fyndkompexet kommer från Butovokulturen, centrerad i Moskva-området kring floderna Volgas och Okas övre lopp (nr 21-24 fig.
1), och från Veretye-kulturen sydost om sjön Onega (nr 25-27 fig. 1) (Sørensen et al. 2013: 6).
Butovo-kulturen kan spåras bakåt till Paleolitiska boplatser som Zolotoruch’e vilken är
daterad till slutet av Yngre Dryas (Sørensen et al. 2013: 12).
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Fig. 1. Skandinavien och Östersjöområdet ca 8000 BC. (karta Sørensen et al. 2013: 3)
Medan lämningarna i Zolotoruch’e inbegrep ben från Bison priscus och ren antydande en
glacial omgivning, hade post-Swiderian en anpassning till en taiga-omgivning där älg och
bäver var de främsta jaktbytena. Även ben av andra däggdjur, fåglar och fiskar har hittats på
boplatserna som vanligen låg vid stränderna av floder och sjöar.
Ursprungsområdet för Kunda-kulturen ligger i Estland, Lettland och Litauen. Boplatsen Pulli
(nr 20 fig. 1) har 14C-daterats till 9000 BC från kulturlager. Lettiska och Litauiska Kundaboplatser har daterats till andra halvan av Preboreala kronozonen. Kunda-kulturen
karaktäriseras av post-Swiderian-typ-blad-industri med bevis för press-teknik. Typiskt för den
tidiga Kunda-kulturen är förutom lokalt råmaterial också högkvalitativ krit-tids flinta som
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troligen kommer från södra Litauen och Vitryssland. Avfallshögarna tyder på samma sorts
diet som i post-Swiderian-regionen som domineras av älg och bäver samt fisk. Detta visar på
en anpassning till en taiga-omgivning. Det var först senare under mesolitikum som Östersjöns
stränder blev bebodda och utnyttjandet av marin föda ökade. Ursprunget till Kunda-kulturen
har debatterats under lång tid, men sannolikt härstammar den från Butovo eller dess
föregångare. Kontakt med övre Volga-området bevisas av förekomst av Pulli-spjutspetsar
gjorda av fin krit-tids flinta på ett antal övre Volga-boplatser (Sørensen et al. 2013: 13).

Norra Fennoskandia
När de mesolitiska pionjärerna från öster färdades mot nord-väst från den ryska slätten
passerade de en viktig geologisk gräns. De nådde den fennoskandiska skölden som täcker
Onega-området, Finland, Kola-halvön, Sverige och södra Norge. I stället för flinta som de var
vana vid, fick de anpassa sig till att tillverka redskap av kvarts. Det gör det lätt att upptäcka
tecken på den tidigaste koloniseringen av Finland. Det är lokaler där flint-blad-teknologi
fortfarande användes och bör därför vara importerad. Längst i norr kan det röra sig om lokal
produktion från råmaterial från området norr om den fennoskandiska skölden. Enligt 14Cdateringar tycks de äldsta boplatserna i Finland, Myllikoski (nr 29 fig.1) och Rhakakangas (nr
31 fig.1), vara till och med äldre än de äldsta i Estland och bara några hundra år yngre än de
äldsta post-Swiderian-boplatserna i Ryssland. På båda dessa platser är stenredskapen till
största delen av kvarts. Det skulle betyda att en anpassning till kvarts-teknologi redan skett
och att dessa boplatser inte är de allra tidigaste i Finland. Några andra boplatser i södra
Finland har flint-artefakter Saarenoja (nr 30 fig.1) och Helvetinhaudanpuro (nr 32 fig.1),
vilket skulle tyda på tidig invandring. Längst i norr vid Sujala (nr 33 fig.1) har de första
invandrarna i stället för att använda importerade flinta-artefakter haft kunskapen att tillverka
post-Swideriantyp-artefakter av finkornig sandsten som genomgått metamorfos (Sørensen et
al. 2013: 15).
Att spridningen av denna litiska teknologi från den ryska slätten till Baltikum och Finland och
upp till ishavskusten vid Kolahalvön skedde genom migration och inte via kulturkontakt syns
på fyndomständigheterna, och inte minst snabbheten. Det var post-Swiderian-jägare som
medförde kunskapen. Inga typiska post-Swiderian-artefakter har ännu hittats i norra Norges
Atlantkust. Här tycks de ha stött på en annan kulturgrupp så att fortsatt expansion längs
atlantkusten stoppades (Sørensen et al. 2013: 26f).
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De norra och centrala delarna av Sverige samt sydöstra Norge
Det kan ha varit post-Swiderian-jägare som kolonialiserade det inre av centrala Sverige och
Norge när isen som hade legat mellan fjällkedjan och Bottenhavet slutligen smälte. De inre
delarna av norra Sverige kolonialiserades relativt sent eftersom de sista resterna av
inlandsisen ännu låg kvar (se fig. 1). De första inbyggarna tycks ha följt den smältande isen
söderut. På grund av kraftverksbyggen i de stora norrländska älvarna utfördes arkeologiska
utgrävningar på ett antal stenålders-boplatser längs älvdalarna, Killingholmen (nr 37 fig.1),
Garaselet (nr 38 fig.1) och Ipmats (nr 39 fig.1). De första inbyggarnas lämningar innehåller
ben som domineras av ren. Söder om den smältande isen nära sjön Siljan i Dalarna ligger
fyndplatsen Orsansbaden (nr 45 fig.1). Den har blivit daterad till 9:e årtusendet BC (Sørensen
et al. 2013: 19).
Den skandinaviska inlandsisen försvann slutligen ca 8000 BC. I sydöstra Norge vid Rena älv
(nr 60 fig.1), har ett antal stenåldersboplatser grävts ut. OSL-datering (optiskt stimulerad
luminiscens) gav dateringen 10 800–7900 BC, men eftersom området inte var isfritt kan
boplatsen inte ha funnits förrän under den senare tidpunkten. Råmaterialet för
redskapstillverkningen genom hela Mesolitikum var av hög kvalitet. En del material måste ha
transporterats över stora avstånd. Den omfattande användningen av jaspis, kambrisk flinta och
olika typer av kvartsit antyder att den äldsta koloniseringen kring Rena älv var influerad från
områden där dessa material har hämtats. Dessa pionjärer var bekanta med inlandet och var de
olika råmaterialen kunde hittas (Sørensen et al. 2013: 21).

Södra Östersjökusten
Maglemose-kulturen i södra Skandinavien är samtida med kulturer i Polen, d.v.s. Komronica,
Narva och Kunda. I det polska låglandet fanns vad man kan kalla "Maglemose-komplexet"
med en tydlig likhet med Maglemose i södra Skandinaven. Bornholm var en halvö som
sträckte sig ut från den nuvarande polska kusten. Troligen fanns det en östlig Maglemosekultur omfattande Bornholm och boplatser i Polen. Den litiska teknologi som kallas
"Magelomosian tekno-grupp 3" är spridd i det polska låglandet till Mesolitiska boplatser som
Dobra (nr 6 fig.1), Szczecin-Jezierzyce (nr 7 fig.1), Wierzchow 6, (nr 8 fig.1), Godowo 3, (nr
9 fig.1), Pomorski 3 (nr 10 fig.1). I nordöstra Polen och i Litauen hittas litiska artefakter
typiska för Kunda-kulturen. Fynden inbegriper en spjutspets av ben med mikrobladinsättningar från fyndplatsen Tłokowo (nr 15 fig.1) daterad genom kontexten i mossen till
Preboreal-Boreal kronozon. Denna artefakt-typ är dock också spridd inom Maglemosekulturen. Säkrare exempel på Kunda-kulturen är de unika post-Swiderian "tanged points"
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även kallade "Pulli-points". Denna typ av artefakter hittas i det inre av Litauen och dateras till
9:e – 8:e årtusendet BC. Kunda-kulturens jägare kunde utnyttja skogarna i idet inre av östra
Baltikum i jakt på villebråd (Sørensen et al. 2013: 23f).

Södra Skandinavien
"The conical core pressure blade concept" dyker upp på Maglemose-boplatserna under det
som kallas Maglemose tekno-grupp 3, även refererad till som Sværdborgfasen, Sværdborg (nr
2 fig.1). Som Maglemose tekno-grupp 4 fortsätter den ända till Ertebølle-kulturen ca 5500
BC. Men Maglemose-kulturen var en blandad litisk kultur med "handle core"-typer. "The
microburin method" förekom under hela tidsperioden och i övrigt är det kontinuitet vad gäller
det kulturella landskapet och bosättningsmönster. Maglemose-boplatser förknippas oftast med
tidigare sötvattens-system i inlandet. Fynd av paddel till båt tyder på användandet av båtar,
vilket bör ha varit viktigt med tanke på det mobila levnadssättet i det skogbeklädda
kontinentala landskapet. Fiskeredskap som fiskfällor, fiskkrokar, ljuster och nätsänken tyder
på ett fullt utvecklat Mesolitiskt fiske. Pil och båge, benharpun, spjut och flintdolkar tyder på
jakt i inlandet. Vad faunan beträffar så finns lämningar efter uroxe, älg, kronhjort,
sötvattensfisk och sjöfågel samt från växtriket hasselnötter och andra ätbara växter. Den stora
frågan är varför det blev ett plötsligt skifte i blad-teknologin runt 7500 BC, fast perioden
annars karaktäriseras av en kontinuitet vad gäller artefakt typ, bosättning och ekonomi?
(Sørensen et al. 2013: 22).

Gotland
Drygt 160 14C-dateringar på Gotland analyserades för att få reda på eventuell variation i den
demografiska utvecklingen. Den första bosättningen skedd ca 9200 BP. 14C-data har en
ganska jämn fördelning till ca 7600 BP. Sedan är det avbrott i dateringarna mellan 8300 och
8000 BP vilket är samtida med det s.k. ’8.2k-eventet’, en plötslig men inte så långvarig
klimatförsämring. Efter ca 7600 BP var det en påtaglig brist på dateringar. Möjligen hänger
den samman med Littorina-transgressionen. Men den kan inte förklara varför den senare
delen av Mesolitikum inte var välrepresenterad på Gotland, då klimatet bör ha varit gynnsamt
(Apel et al. 2017: 1f).
De äldsta boplatserna har hittats på norra Gotland. Kams, Stora Bjärs och Rosarve, alla vid
insjöar, samt Gisslause och Strå vid kusten, dessutom Stora Förvar på Stora Karlsö. De flesta
kustboplatserna hade dock nära till insjövatten med sötvattenfiske. Det litiska materialet visar
på möjligt samband med Maglemose i Sydskandinavien men även med post-Swiderian i östra
Östersjöområdet (Apel et al. 2017: 5).
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Befolkningen var obetydlig fram till ca 5800-5300 BP då under ett varmare skede i slutet av
Atlantisk kronozon och början av Subboreal kronozon den jordbrukande Trattbägarkulturen
var bosatt här.
Denna kultur hade invandrat söderifrån till Skandinavien.
Under ett något kallare skede efter 5300 BP dominerade de marina jägarna och samlarna från
den Gropkeramiska kulturen. Dessa säljägare intog också andra delar av södra Sveriges kuster
Apel et al. 2017: 8f).

Sammanfattning och Diskussion
De människor som skulle komma att kolonialisera Europa när inlandsisen så småningom drog
sig tillbaka, kom från refugområden i Central- och Sydvästeuropa, samt från de ryska
slätterna norr om Svarta och Kaspiska haven och nära Uralbergen.
I norra Tyskland fanns Hamburgerkulturen som jagade ren. Under ett mildare mellanspel
under Alleröd-tid ersattes de av Federmesser- och Bromme-kulturerna som i ett mer
skogbeklätt landskap hade tillgång till ett mer varierat vilt, som kronhjort och älg. Under en
återgång till arktiskt klimat under Yngre Dryas invandrade i stället Ahrensburgarna som
jagade ren och som använde nästan samma litiska teknologi som Hamburgerkulturen.
Dessa spred sig senare till Sydskandinavien och upp längs den isfria norska kusten till
Nordkalotten när inlandsisen slutligen gav med sig. Inlandsisen låg kvar i mellersta Sverige
och stängde av den östra kusten av dåvarande norra Sverige för migration.
Dessa mesolitiska jägare brukar förknippas med ’the handle core pressure concept’.
Invandringsvågen från öster förde med sig en litisk teknologi som kallas ‘the conical core
pressure blade concept’. Att spridningen av denna litiska teknologi från den ryska slätten till
Baltikum och Finland och upp till ishavskusten vid Kolahalvön skedde genom migration och
inte via kulturkontakt syns på fyndomständigheterna, och inte minst snabbheten. Det var postSwiderian-jägare som medförde kunskapen. Längs Nordnorges Atlantkust tycks fortsatt
expansion längs kusten ha stoppats eftersom inga typiska post-Swiderian-artefakter har hittats
där. Däremot kan de ha kolonialiserade det inre av centrala Sverige och Norge när detta
område blev isfritt.
Post-Swiderian-kulturens sten-teknologi kom att influera en stor del av Skandinaviens och
Östersjöområdet under sen Preboreal eller tidig Boreal kronozon. Det bör ha varit genom
kulturkontakt. Det finns två områden där bärarna av de båda traditionerna kom i kontakt. Dels
i norra Fennoskandia där den västliga kulturen bosatte sig först och snart därefter post-
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Swiderian-immigranter från sydost. Och dels slätten i östra Polen där man konstaterat postSwiderian och en västlig tradition.
Gotland fick en första invandring 9200 BP, med fyndplatser på norra Gotland och Stora
Karlsö. Det litiska materialet har likheter med Maglemose, men även med post-Swiderian.
Mellan ca 7600 och 5800 BP saknas nästan helt 14C-dateringar på Gotland.
När spåren av mänsklig bebyggelse åter dyker upp på Gotland är det från den jordbrukande
Trattbägarkulturen. Denna ersätts dock senare av de marina jägarna och samlarna från den
Gropkeramiska kulturen.
På senare år har aDNA-studier genomförts, vilka nått uppseendeväckande resultat. Framtida
aDNA-studier av gamla skelett kommer säkerligen att komplettera bilden av invandringen.
Eller kanske ge en delvis ny bild?
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