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Stenåldersmänniskan 
   

 Stenåldersmänniskan fick 

arbeta 

fyrtio minuter per dag 

för livets nödtorft 

Resten av tiden använde hon 

för att tillverka lyxyxor 

polering av bärnsten  

och tekniska uppfinningar 

för att kunna bli beundrad 

i trettiogruppen 

Det tog etthundratusen år 

att uppfinna krokens hulling 

men så tillkom den ju 

efter ett idogt lagarbete. 

De flackade omkring  

och anpassade sig 

och bodde vid Långan 

i tretusen år 

Det har vi fått fram 

genom att undersöka  

det förmultnade gräset  

under skärvstensvallarna 

Kol fjorton gav besked! 

Vi anses ju vara 

stenåldersmänniskor 

men jag tvivlar på det 

för jag har svårt att tro på livet 

om jag inte får duscha ibland 
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Stenåldern enl. moderna teorier: Stenåldern är den period i vår 

historia som inleds med att man börjar tillverka verktyg av sten. 

Människan använde sig förstås också av andra material, som till exempel 

trä, växtfibrer, skinn och ben. Dessa finns sällan bevarade från denna tid.  

Stenåldern i norden kan spåras till 8000 år f Kr eller mer. Den anses ha 

slutat ca 1800 år f Kr. De boplatser man hittat brukar kallas skärvstens-

vallar. Dessa tillkom genom att de huvudstora stenar man hettade upp i 
vedbrasor sprack och lämnade ifrån sig stenskärvor. Stenarna användes 

för att få t ex värme under nätterna. De skärvor som sprack bort kastade 

man utanför boplatsen och det blev ibland stora vallar. I Långans dalgång 

har man hittat skärvstensvallar som började anläggas för 3000 år sedan. 

Detta har man daterat genom att, med kol 14-metoden, undersöka de 

förmultnade växter som ligger under skärvstensvallen. 

Trettiogruppen som det står om i dikten syftar på det antal människor 

som man tror att en stenåldersgrupp kunde bestå av. Gruppen kunde 

inte vara större än att man kunde gå iväg och komma tillbaka samma 

dag. Stenåldersmänniskan var ju tvungen att gå till fots eftersom man 

inte hade vare sig hästar eller bilar… 
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