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 Syfte, förutsättningar och metod 
 
Uppdragsgivare till dateringen var Stina Karlsson Liljas. Prov hämtades från fyra 
byggnader. Provtagning gjordes den 20 oktober 2007 med tillväxtborr, som ger 5 mm 
kärndiametern. Proverna förvaras tv. hos Bertil Israels. Proverna är monterade på 
träbrickor och försedda med ID-märkningar. 
En högupplösande flatbäddsskanner har använts för att avbilda proverna till digitala 
bilder, som tillsammans med uppmätta värden för ringvidder och övrig dokumentation 
sparats på digitalt media. Referensmaterial för åldersbestämningen är hämtad från 
internationella databaser, ITRB. Referenser är, ”Master chronology för Dalarna SE007” 
från universitetet I Lund och ”Swed305, Björbo Dalarna” av Torbjörn Axelsson. Dessa 
referenser är officiella, därmed lätt tillgängliga, och bör bäst kunna speglar den aktuella 
lokalen. SE007 täcker dock inte material efter 1888. Jämförelse av granprover har skett 
mot en lokal referens sammanställd av Torbjörn Axelsson Floda. Korsmätning mellan 
objekten har använts för att säkerställa resultaten. Uppmätning av prover och statistisk 
korrelationsberäkning har gjorts med hjälp av datorprogram från Cybis Elektronik & Data 
AB. 

Vid datering användes en statistisk metod efter en s.k. ”normalisering”, vilket innebär 
att man räknar ut hur stor andel av tillväxten under två på varandra följande år faller på 
det senaste året. Metoden att använda normalisering av ringbredderna ger en tydligare 
och säkrare bild. 
Några matematiska detaljer vid beräkning av korrelationskoefficienten:  
Definiera X och Y som parvisa kurvvärden. Det finns ett X och ett Y för varje år vid en 
viss (oftast dålig) passning.  
Definiera m1 och m2 som medelvärdena för vardera kurvan,  m1 = E(X) och m2 = E(Y).  
Beräkna standardavvikelserna som s1 = Sqr( E (X-m1)² ) och s2 = Sqr( E (Y-m2)² )  
(Standardavvikelsen är ett mått på ett "normalt" avstånd mellan en punkt på en kurva och 
kurvans medelvärde.)  
Beräkna korrelationskoefficienten  r =  E( (X-m1)*(Y-m2)) / (s1 * s2 )  
 
TTest är ett mått som förutom korrelationskoefficienten ( r ) tar hänsyn till antalet 
överlappande år ( n ). En större överlappning ger ett högre värde, och beräknas enl.: 
TTest = r * Sqr( n-2) / Sqr( 1-r²) 
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Geografiskt läge 
 
Alla byggnaderna finns samlade i utkanten av Torrberg, koordinater  
Lat: N 60º 46' 28.41" Long: E 15º 3' 54.14" enligt system RT90.   
Se det inringade området på kartan nedan,.  
 

 
 
Sammanfattning av dateringen 
 
1 Gamla fäjset 1896. Byggnadens nuvarande utseende bör vara från 

1897 eller något senare. Timret var angripet på insidan. Flertalet av 
proven hämtades därför från ett mindre utsatt område på den främre 
gaveln. Ena långsida har två inristningar med årtalet 1879, vilket ger 
visst stöd åt dateringen. Dessa stockar daterades till 1875 & 1868. 

 
2 Budä 1788, vilket var sista årsring som mättes på två olika stockar. 

Stommen är av frodvuxet grantimmer med få årsringar, endast ca 50 st. 
Alla prover är tagna i nedre våningen och säger inget om över-
byggnaden. Boden är uppförd efter 1788. 

 
3 F.d. vedboden Tre uppmätta radier i två stockar från utsidan gav sista 

årsring till 1782. Båda stockarna var av grantimmer. Stommen är alltså 
rest efter 1782. 

 
4 Lillstugan  Denna byggnad har trolige fått sitt nuvarande utseende 

efter minst två byggnadsåtgärder. Två mätta furustockar från utsidan på 
gaveln i trapphuset gav 1745 för sista årsring. En Furustock från södra 
gavelns insida gav årtalet 1792. En stock av gran från södra gavel-
spetsen gav årtalet 1890. En tänkbar åtgärd att en vindsvåning gjordes 
1890-1891. Återanvänt timmer kan också förklara en blandning av årtal. 

 
 
 

Provet intill, stocken daterat till 1745 
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Gamla fäjset från tidigast 1896. 
 
Byggnaden består bilade stockar med en vacker grå patina och 11 stockvarv i lång-
sidorna. Den främre gaveln har en inklädd förgård. Taket försett med tegel. Knutarna är 
av 1800-tals typ. Användningen som fähus har gjort att stockarnas insidor murknat. En 
relativt god grund kombinerat med underhåll av taket kan borga för att byggnaden går att 
bevara. På den norra långsidan finns två olika ristningar med signaturerna DAS och 
AAD, samt samma årtal 1879. 
 

 
Ägaren Anna-Greta Liljas står och begrundar de nyupptäckta ristningarna 

 

 
 

 

 
Till vänster de båda märkningarna 
Bilden ovan visar medlemmarna i hejarklacken 
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Diagrammet nedan visar fördelningen av korrelationstalen, med en tydlig topp på hela 
kollektionen för årtalet 1896, vilket uppmättes på en av stockarna. Antalet uppmätta radier är 4 
stycken och ingår i den sammanvägda medelvärdeskurvan, som därefter jämförts mot 
referenskurvorna SE007 ”Dalakurvan” och Swed305 (Södra Dalarna).  
 
 

 
 
 
 
De enskilda provernas värden framgår av tabellen nedan vid jämförelse mot båda referenserna. 
Proverna med anmärkning har svag korrelation mot referensmaterialet, men kan dateras 
genom korsdatering inom kollektionen. Provernas suffix (a, b) anger att flera radier kan finnas 
för samma stock.  
 
 
  SE007   SE007 SE007 Swed305 Swed305   
Prov-ID Daterad Antal Korr. T-test Korr. T-test Anmärkning 
  till år år koefficient   koefficient     
Alla 
prover 1896 176 0,37 5,1 0,50 7,5  Korrkoeff. Diff. 0,27 
Tor01a 1875 104 0,36 3,9 0,43 4,8  
Tor02a 1868 148 0,38 4,9 0,42 5,5  
Tor03a 1892 85 0,20 1,8 0,41 4,1 SE007 täcker 1888- 
Tor03b 1896 89 0,27 2,5 0,44 4,5 SE007 täcker 1888- 
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Nedanstående diagram visar de provtagna stockarnas ålder och tidpunkt för avverkning 
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Boden eller ”Budä” i stallslängan av grantimmer, från 1788. 
 
Byggnaden har synligt timmer med knutskallar i behåll och försedd med loft. Knuthaken är 
raka, av 1800-tals typ. Trädslaget är gran, vilket inte är så vanligt, och frodvuxet, endast ca 50 
årsringar. Proven är tagna i nedre våningen, från 4 olika stockar. Ett av proverna fick kasseras. 
Analysen baseras således på bara 3 stockar och 5 uppmätta radier, där 2 olika stockar gav 
samma årtal 1788. 
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Diagrammet nedan visar fördelningen av korrelationstalen, med en tydlig topp för årtalet 
1788. Antalet uppmätta radier är 5 stycken och ingår i den sammanvägda medelvärdeskurvan, 
som därefter jämförts mot T Axelssons grankurva.  
 

 
 
 
De enskilda provernas värden framgår av tabellen nedan. Provernas suffix (a, b) anger att flera 
radier kan finnas för samma stock. 
 
     PCAB PCAB  
Prov-ID Daterad Antal Korr. T-test Korr. T-test Anmärkning 
  till år år koefficient   koefficient     
Alla 
prover 1788 54   0,63 5,8  
Tor12a 1788 54   0,56 4,8  
Tor12b 1779 45   0,41 2,9  
Tor13a 1787 51   0,48 3,8  
Tor13ba 1788 49   0,33 2,4  
Tor14 1779 47   0,53 4,2  
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Nedanstående diagram visar de provtagna stockarnas ålder och tidpunkt för avverkning 
Av diagrammet nedan framgår att timret har enhetlig datering. Byggnaden är troligen 
nytimrad kring 1888-1889 eller något/några år därefter. 
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Lillstugan 1792 (1880) och gamla vedboden 1782 
 
Byggnaderna står tätt intill varandra med en gemensam trapp till vindsutrymmen. Timret i 
väggarna är bilade, där knutskallarna finns kvar men är dolda. Några syns från mellanväggen i 
lillstugan med raka knuthak. Åtkomligt timmer från insidan finns endast på lillstugans vind. 
Prover togs därför från utsidan på två relativt skyddade partier, dels vedbodens södra gavel, 
dels från lillstugans gavel i trapphuset. Några prover togs från lillstugevindens södra gavel. 
Det finns partier med skarvat timmer i lillstugans väggar. Det är tveksamt om lillstugan finns 
med på storskifteskartan över Torrberg från 1826.  Vedboden däremot har troligen funnits på 
denna plats då.  
Trädslaget i vedbodens prover var gran. I lillstugan fanns både gran- och talltimmer. 
Redovisningen i diagrammen är uppdelade efter trädslag, vilket gör att vedboden får årtalet 
1880 från den granstock som kommer från lillstugans vind. 
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Diagrammet nedan visar fördelningen av korrelationstalen, med en tydlig topp för årtalet 
1792 resp. 1880, utifrån medelvärdeskurvorna från respektive kollektion. 
 

 
 

 
 
De enskilda provernas värden framgår av tabellen nedan. Provernas suffix (a, b) anger att flera 
radier kan finnas för samma stock.  
 
     PCAB PCAB Swed305 Swed305   
Prov-ID Daterad Antal Korr. T-test Korr. T-test Anmärkning 
  till år år koefficient   koefficient     
Tor20b 1782 57 0,65 6,2   gran 
Tor21a 1745 62 0,40 3,4   gran 
Tor21b 1753 65 0,41 3,5   gran 
Tor25 1880 124 0,56 7,5   Gran från lillstugan 
Tor22 1731 97   0,35 3,7  
Tor23 1745 107   0,35 3,8  
Tor24 1752 126   0,53 6,9  
Tor26c 1792 171   0,35 4,8  
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Nedanstående diagram visar de provtagna stockarnas ålder och tidpunkt för avverkning.  
Båda byggnadernas provserier visas i samma bild samlade efter trädslag. 
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Kvalitetstest av hela provserien 
 
I nedanstående tabell har varje enskilt prov testats mot en referens som skapats av resten av 
proverna. Detta ger en bild av hur bra proverna korresponderar mot varandra. Har ett prov låga 
T-testvärden kan det tyda på en feldatering eller att träden kommer från helt olika växtlokaler. 
Prover som kraftigt avviker bör helst uteslutas, då de är dåliga representanter. Det är också bra 
att få en stor differens av korrelations koefficient mellan bästa och nästbästa alternativ. 
Sammantaget kan sägas att analysen ger en någorlunda övertygande datering. Prov Tor03 ger 
dålig passning inom kollektionen, men ger bra korrelation mot referensen (se sida 5).  
För prov Tor25 med 124 årsringar avviker dateringen från övriga så mycket att överlappande 
år blir litet, vilket ger dålig korrelation. Jämförelsen mot referensen är dock övertygande.  
 
Prov- Date- Antal Korr. T- Näst bästa alternativ Överlap- Korr Anmärkning 
ID ring år Koeff. Test Datering Koeff. T-test pande år diff  
Tor01a 1875 104 0,43 4,8 1839 0,27 2,8 103 0,16  
Tor02a 1868 148 0,25 3,1 1768 0,23 2,8 147 0,02  
Tor03a 1892 85 0,07 0,6 1680 0,26 2,0 67  Mycket dålig 
Tor03b 1896 89 0,17 1,4 1688 0,30 2,5 67  passning 
Tor22 1731 97 0,60 7,2 1679 0,36 2,9 96 0,23  
Tor23 1745 107 0,60 7,7 1693 0,34 3,0 106 0,26  
T0r24 1752 126 0,41 5,0 1683 0,37 3,1 125 0,04  
T0r26c 1792 171 0,29 3,9 1845 0,20 2,7 165 0,09  
          Gran nedanför 
Tor12a 1788 54 0,53 4,4 1773 0,34 2,6 53 0,19  
Tor12b 1779 45 0,36 2,5 1764 0,47 3,4 44 -0,11 dålig passning 
Tor13a 1788 51 0,62 5,4 1853 0.45 3,5 50 0,17  
Tor13b 1782 49 0,49 3,8 1763 0,43 3,3 48 0,05  
Tor14 1787 47 0,42 3,1 1841 0,40 2,9 46 0,02  
Tor20b 1782 57 0,50 4,2 1861 0,40 3,2 56 0,10  
Tor21a 1745 62 0,36 1,6 1797 0,34 2,8 19 0,02  
Tor21b 1753 65 0,40 2,2 1806 0,28 2,3 27 0,12  
Tor25 1880 124 0,33 1,9 1834 0,39 2,7 31 -0,05 få överlapp. år  
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Provinienskontroll 
 
Tabellen nedan jämför bästa och näst bästa datering för hela tallkollektionens medelvärdes-
kurva mot några närliggande, referenskurvor. Här uppnås ett övertygande resultat. Ett värde på 
T-test över 8,0 är ett säkert värde. Differensen till näst bästa datering är dessutom stor. 
Dateringen till 1896 motsvarar årtalet för den sist uppmätta årsringen (prov Tor03b).  

Vidare framgår att referens ”Södra Dalarna” ger bästa värden, med ett T-testvärde = 10,6. 
 I denna ingår referensobjekt med koncentration som framgår av namnet. SE007 däremot har 
koncentration till Siljansområdet och ”Bingsjö” som framgår av namnet.  ”Gagnef” har i flera 
sammanhang avvikit med låg korrelation och så även här. Dessutom är antalet överlappande år 
något lägre för ”Gagnef”.  

Med stöd av denna sammanställning verkar det högst rimligt att timmerstockarna kommer 
från Leksandsområdet, genom den sämre passningen mot referenser med tyngdpunkt längre 
norrut. 
 
Medelkurvan för samtliga granprover gav korrelations koefficient = 0,60 med T-test = 10,3. 
 
 
 Bästa alternativ   Näst bästa alternativ   
Referenser för tall Datering Överlapp Korr. T- Datering Överlapp Korr. T- Korr 
  år koeff. test  år koeff. test diff 
Dalakurvan SE007 1896 266 0,47 8,6 1436 351 0,23 3,8 0,24 
Björbo Swed305 1896 274 0,52 10,0 1732 245 0,21 3,6 0,31 
"Södra Dalarna" 1896 274 0,54 10,6 1732 245 0,20 3,3 0,34 
"Bingsjö" 1896 237 0,40 6,7 1893 245 0,18 3,1 0,22 
"Gagnef" 1896 209 0,35 5,3 1928 104 0,25 3,4 0,10 

 


