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Möjligheterna för en absolut postglacial kronologi. 

Av 

J Ä G M Ä S T A R E Å K E B E R G . 

vom känt är, avsätta skogsträden i vårt land årliga till
växtringar, markerade genom den tätare och mörkare 
sensommartillväxten, vilken avgränsas från nästa års 
tillväxt med en mycket skarpt markerad linie. Man 

anser detta innebära en tillpassning efter årstidernas växling, och 
den går som sådan tämligen långt tillbaka i jordens historia. 

Den relativa bredden på dessa årsringar har befunnits utgöra 
en mycket känslig indikator för sommarens klimatiska förhållan
den. Huru de olika klimatiska agentierna påverka densamma, 
är ej ännu fullt utrett; dock har tills dato några studier häröver 
publicerats, nämligen HESSELMAN: Om tallens diametertillväxt un
der de sista tio åren (Medd. fr. Statens skogsförsöksanstalt 1904 
h. 1.), AXEL WALLÉN: Temperaturens och nederbördens inverkan på 
tillväxten (i festskriften Skogshögskolan, Sthlm 1917), samt G. 
KOLMODIN: Tillväxtundersökningar i norra Dalarna (Skogsvårds-
förena tidskr. 1923). 

Ar 1912 undersökte jag i samband med skogsuppskattningar 
i Norrbottens kustland ett större antal granar, och fann därvid, 
sedan kurvorna för den radiella tillväxtens årliga förlopp under 
de senaste trettio åren genom omräkning gjorts jämförbara, att 
de, oberoende av trädens ålder och ståndort, visade de mest 
slående överensstämmelser. Givetvis kunna ett stort antal yttre 
eller inre tillskyndelser påverka den årliga diametertillväxten i 
den riktning, att påverkningen av de klimatiska faktorerna för-
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ringas, men det är å andra sidan tydligt, att då det gäller en 
följd av år, de senare dock ovillkorligen måste göra sig gällande 
genom den relativa ringbredden. Undersöker man därför ett antal 
träd från ett mindre, begränsat område, varvid man, som ovan 
nämndes, vidtager korrigeringar för möjligen förefintliga lång
varigare individuella företeelser rörande tillväxten, möter det inga 
svårigheter att av detta material framställa en medelkurva, som 
in i sina enskildheter bevarar materialets karaktäristiska drag. 

Som exempel må tjäna närslutna figur. Den visar medel
kurvan för ett tiotal träd från viss lokal inom Neder-Kalix socken 
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Fig. 66. 

i Norrbotten, inneslutande tidrymden mellan åren 1883 och 1912, 
eller trettio år. Härvid är att märka, att den absoluta årsrings-
bredden, mätt i tiondels millimeter, omräknats i procent av den 
totala tillväxten under samma period; en medellinie är dragen 
genom 3.33 %. En dylik kurva måste giva både meteorologer 
och skogsmän goda tillfällen till studier. Utan att fördjupa oss 
i detaljer kunna vi framhålla ett par karaktäristiska drag. 

Den viktigaste företeelsen är ett maximum vid år 1901, åt
följt av ett minimum vid år 1902. Denna företeelse ger sig på 
ett tvärsnitt av stammen tillkänna såsom en ovanligt bred års
ring, följd av en ovanligt smal. Orsaken härtill är de båda 
nämnda årens åt motsatta håll extrema väderlek: år 1901 var 
sommaren torr och mycket varm, under det den följande somma
ren i lika hög grad utmärkte sig genom kyla och riklig nederbörd. 
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Liknande, skarpt utpräglade maxima och minima återfinnas 
för åren 1885, 1890—91 samt 1897. 

Givet är, att sedan denna medelkurva från en viss lokal 
framställts, man bör med dess hjälp kunna exakt datera ett trä
stycke, som i sig innehåller en tillräckligt stor del av det ålders
avsnitt, kurvan upptager. Absoluta skiljaktigheter måste ju alltid 
komma att påträffas, liksom väl även, i anslutning till vad här
ovan framhölls, en eller annan relativ, d. v. s. ombytta tecken 
för tillväxtens storlek i jämförelse med föregående och efterföl
jande är. Men det synes dock, som om man med bestämdhet 
borde kunna förutsätta, att om blott tidsavsnittet är av tillräcklig 
omfattning, ett dylikt försök till exakt datering har de största 
möjligheter för att lyckas. 

Hittills hava inga undersökningar publicerats, sträckande sig 
längre tillbaka i liden än från år 1880 (KOLMODIN). Men ingen
ting hindrar, att undersökningarna fortsättas bakåt i tiden så långt 
materialet medgiver. Detta betyder för våra svenska barrträds 
vidkommande ungefär 200, eller högst 250 år. Så långt tillbaka 
bör man kunna med användande av stående träd skaffa material 
för medelkurvorna. 

Den stora frågan är nu, om man med tillhjälp av äldre, döda 
trädstammar skulle kunna föra räkningarna ännu längre bakåt. 
Gammalt, friskt virke finna vi till överflöd på bottnen av sänkta 
tjärnar och i torvmossarna. Om tillväxtkurvorna från de levande 
träden väl kunna kombineras med kurvorna från virket i torv
mossarnas översta lager, har man ingen anledning se mörkt på 
problemets vidare utveckling- I mossarna ligger virket in situ 
och förändras icke nämnvärt under århundradenas eller årtusen
denas lopp. Det är en mycket vanlig företeelse, att vid dikning 
påträffa mossar, vilka uppvisa två, tre eller än flera skikt med 
döda stammar, betecknande olika faser av myrens utvecklings
historia. Veden i dessa stammar, även i de äldsta, vilka påträf
fas omedelbart ovan mineraljorden, tillåter mycket väl en nog
grann undersökning av radietillväxten. 

Ett hinder för arbetets fullföljande i sammanhang ned genom 
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torven skulle här kunna yppa sig. Om skogsnivåerna i myrarna 
beteckna klimatperioder, tidrymder, då skogsväxt saknades, då 
blir det självfallet omöjligt att kombinera ihop dem, — luckor 
måste uppstå, vilkas exakta längd vi måste avstå från att söka 
fixera på denna väg. Teorien om dessa i så fall mycket täta 
klimatväxlingar, markerade av skogsnivåerna, synes emellertid 
icke vara bestyrkt genom den senaste lidens undersökningar. Jag 
behöver här blott anföra vad MALMSTRÖM (Degerö Stormyr, i 
Medd. fr. Statens Skogsförs.-anst. h. 20, 1923) yttrar i denna 
fråga som slutomdöme beträffande en undersökt myrkomplex i 
Västerbottens kustland: 

"Några över myrkomplexet i sin helhet utsträckta synkrona 
avbrott i torvbildningarnas höjdtillväxt, vilka kunna tolkas såsom 
märken efter en långvarigare kraftigare sänkning i grundvatten
ståndet, föreligga ej Som en viktig iakttagelse bör 
återigen påpekas att myrkomplexets tillväxt i horisontal led un
der abiegn tid varit relativt ringa. Detta skulle dock säkerligen 
ej varit fallet, om under sagda tid sådana nederbördsförhållanden 
varit rådande i Västerbotten, vilka enligt gängse uppfattning ka
raktäriserat stora delar av mellersta Europa." 

På grundvalen av det från en trakt vunna materialet utarbe
tas som nämnt en medelkurva, upptagande de årliga relativa 
ändringarna i radietillväxten från våra dagar och tillbaka i tiden 
så långt materialet leder, alltså i gynsammaste tänkbara fall till 
skogsvegetationens början, vilken som känt förlägges till tidrym
den omedelbart efter inlandsisens avsmältning. Rent teoretiskt 
sett böra icke några hinder föreligga för erhållandet av en dylik 
centennärkurva. Vid kombineringen av de olika proven komma 
givetvis de karaktäristiska dragen (såsom de här ovan omnämnda 
åren 1901, 1902 m. m.) att spela en huvudroll. Men såsom den 
avgörande kontrollen på att räkningarna framgå riktigt kommer 
dessutom varje enskilt års mätning att tjäna, nämligen i relation 
till föregående och efterföljande års siffra. 

Återstår frågan, hur pass stort giltighetsområde en på så sätt 
funnen medelkurva kan tillmätas. De hittills gjorda undersök-
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ningarnahava, med undantag av HESSELMANS, vars material dock 
var helt obetydligt, hämtat sitt undersökningsmaterial från en 
viss trakt. På förhand kan sägas, att en enda medelkurva för 
hela landet icke kan framställas, utan att detta måste uppdelas 
i ett antal klimatområden. Emellertid är detta ett förhållande, 
som vid arbetets början spelar mindre roll; under dess fortgång 
kommer automatiskt att framgå, i vad män landet sålunda måste 
uppdelas för erhållande av medelkurvor, hos vilka icke på grund 
av materialets olikformighet de karaktäristiska dragen försvagats 
eller rent av utplånats. 

Enbart här framställa sig för i synnerhet meteorologerna en 
rad problem av högsta intresse, på vilka förf. dock varken kan 
eller skulle vilja här närmare ingå. Chefen för Statens meteoro-
logisk-hydrografiska anstalt, överdirektör WALLÉN, har i ett utta
lande om de planerade arbetena ansett dessa komma att få stor 
betydelse för såväl geokronologien som för skogshushållningen 
och klimatologien, och därför i hög grad förtjänta att understödjas. 

Det intresse, de nämnda disciplinerna måste ha av arbetets 
utförande, ligger klart, men de, vilka av dess slutliga genom
förande torde komma att hämta största vinsten och för vilka re
sultatet i gynnsamt fall bör kunna föranleda nya uppslag av vitt
gående betydelse, äro arkeologerna och kulturhistorikerna. Arbe
tet går ut på möjligheten att sätta forskarne i de olika veten
skapsgrenarna i stånd att verkställa exakt datering av olika ni
våer samt av de föremål, vilka befinna sig å dessa. Men härtill 
kommer, att möjligheten ingalunda är utesluten att datera vilket 
föremål som helst av med tydliga årsringar försett trävirke, blott 
prov av tillräcklig storlek erhålles. Man måste förutsätta, att 
icke blott barrträdens, utan även de i södra delarna av landet 
växande s. k. ädla lövträdens årsringar följa lagarna för de kli
matiska faktorernas inverkan, så att exempelvis ekvirke måste 
kunna dateras med hjälp av den från virke av barrträd konstrue
rade medelkurvan. 

Alltså, om detta arbete kan genomföras i enlighet med den 
här ovan framlagda planen, skulle en mångfald olika fakta där-
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igenom bringas inom räckhåll för ett antal vetenskapsgrenar. 
Enbart denna möjlighet till ett gott resultat berättigar till ett för
sök. Det är också förf:s avsikt att nu instundande sommar på
börja dessa arbeten i liten skala för att så snabbt som möjligt 
vinna klarhet angående den praktiska möjligheten att kombinera 
ihop det levande och det döda och subfossila materialet. Att 
slumpen, tillfälligheten, det lyckliga greppet härvid måste inbju
das såsom ordinarie medarbetare, förringar ej metodens värde. 
Men å andra sidan är det förf:s förhoppning, att efter ett gynn
samt resultat av sommarens arbeten icke behöva nedlägga arbe
tet vidare i brist på förståelse och medverkan. För arbetets full
ständiga genomförande fordras med visshet decennier, men där
om är blott att säga, att resultatet, än så länge oöverskådligt, 
berättigar arbetet. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Å. Berg: Die Mögl ichke i ten einer abso lu ten pos tg l ac i a l en Chro
nologie. 

Bekanntlich bilden die Waldbäume Schwedens jährliche Zuwachsringe, 
durch den dichteren und dunkleren Spätsommerzuwachs angedeutet, welcher 
von dem Zuwachs des nächsten Jahres durch eine scharf markierte Linie ab-
gegrenzt wird. Man meint dass dies eine Anpassung an den Wcchsel der Jah-
reszeiten bedeute und ziemlich weit in die Erdgeschichte zuruckzufiihren sei. 

Der Zuwachs verschieder Bäume zeigt unabhängig von Alter und Ståndort 
die deutlichsten Obereinstimmungen. Fig. 66 bezeichnct die Mittelkurve fiir den 
Zuwachs von 10 Bäumen in Norrbotten während einer Periode von 30 Jahren 
mit ausgeprägten Maxima und Minima, die höhere öder niedrigere Temperatur 
andeuten. Wenn die Mittelkurve von einem bestimmten Lokal bekannt ist, muss 
man ein Holzsttick datieren können, das mit einer geniigenden Anzahl von Jahres-
rlngen versehen ist. Wenn die Zuwachskurven von lebendigen Bäumen mit 
solchen von den B.tumstämmen in den obersten Schichten der Torfmosse kom-
biniert werden können, erscheint es möglich eine fäste Chronologie auch fiir 
noch entferntere Zeiten zu bekommen. Verf. hat angefangen solche Bestim-
mungen zu machen. 


