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Stubbar berattar - 
om dendrokronologi och skogshistoria 

Traden och deras irsringar innehiller en 
oerhord mingd information, art utnyttja 

I denna kdla ir grunden for de relativt nya 
I 
I "vetenskaperna" dendrokronologi och ~ dendroekologi. Frin att delvis ha bemotts 

8. I 
;' 1 med skepsis under 1900-talets forsta del 

ar dendrokronologin idag ett forsknings- 
omride p i  stark frammarsch, delvis 
pidrivet av intresset for klimatets Mng- 
siktiga fluktuationer vilket sporrat sokan- 
det efter rekonstrueringsmojligheter. Jag 
skall har gora en kort beskrivning av den- 
drokronologi som metod samt presentera 
nigra studier av skogshistoriskt intresse 
dar irsringar varit den huvudsakliga kal- 
Ian till kunskap. Jag vill poangtera art 
exemplen och texten beror nastan uteslu- 
tande nordsvensk tall (Pinw sylvestris L.), 
i viss min aven gran (Picea abies L. 
Karst.). For en utforligare presentation av 
historik, tekniker och litteratur i amnet 
hanvisas till min avhandling (NiMasson 
1998). 

Rakna drsringar och 
datera - tvd skilda saker 
P i  ett tvarsnitt eller ett borrspin dar man 
kinner den yttersta irsringens datum ar 
det, i princip, en enkel sak att rakna anta- 
let irsringar och fi fram vilket i r  tradet 
borjade viixa. Om diremot den yttersta 
irsringen ar okand, tex i err timmerhus, i 
en stubbe eller i en torraka s i  mkte man 
anvanda sig av dendrokronologisk kors- 
datering for att kunna bestamma under 
vilken period tridet levar. k e n  d i  provet 
innehdler perioder med utebliven irs- 
ringsbildning (missing rings, absent 
rings) miste det korsdateras om man vill 
ha det ratta kalenderiret. Principen for 
korsdatering (cross-dating) bygger p i  art 
irsringsutvecklingen hos majoriteten av 
traden i ett omridelbestind reagerar lik- 
formigt p i  sommarMimatets skiftningar, 
vilket ir speciellt tydligt under extremir 
med t.ex. en mycket kall sommar eller 
efter en sommar med mycket varmt och 
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