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Aspect 
In this project I have sampled 21 living trees in the age range of 218-27years old in the 
Torneträsk area, northern Sweden. I have prepared and analysed the samples regarding ring 
width (TRW) and maximum density (MXD) and investigated the correlation to 
summertemperatures from the nearby wheather station in Abisko. The data has been prepared 
as an update for the now existing chronology from the area which up until this contains TRW 
data spanning over 7 400years (BC 5704 – AD 2004) and MXD data over 1 563years (AD 441 – 
2004). Young trees as well as older were sampled in an attempt to avoid creating divergence 
phenomena (DP) from the update. 
 
 
 

Sammanfattning 
I arbetet har jag samlat in borrprovkärnor från 21st levande träd 218-27år gamla från en lokal 
nära Torneträsk, behandlat och analyserat borrprovkärnorna vad gäller ringvidd (TRW), eng. 
tree ring width, och densitet (MXD), eng. maximum density, samt studerat hur väl resulterande 
kronologier följer sommarmedeltemperaturerna från Abisko väderstation. I arbetet ges kort 
bakgrundsfakta om det valda geografiska områdets, Torneträsk, roll och betydelse i det aktuella 
forskningsområdet, dendroklimatologi, och beskrivningar av några för uppgiften viktiga 
aspekter och metoder och problematiken med fenomenet divergence phenomena (DP). Datat är 
förberett för att användas som en förlängning till den existerande kronologin. Dendrokronologin 
vid Torneträsk innehåller innan detta; TRW som sträcker sig över 7 400år (år 5704 f.kr. – år 
2004) och MXD som sträcker sig över 1 563år (åren 441 – 2004). Vid insamlandet har unga träd 
inkluderats i proverna för att undvika DP vid skapandet av kronologin. 
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1. Introduktion 
En dendrologisk kronologi kan användas som dateringsmetod men den innehåller också 
information om klimatet som rått, det är ett klimatarkiv.  De många årsringarna i ett träd skiljer 
sig åt i ringvidd och densitet beroende på hur mycket trädet växt under respektive år. Förenklat 
indikerar stor tillväxt gynnsamma förhållanden och en mager tillväxt svårare förhållanden. 
Ringviddsdata (TRW), eng. tree ring width, och densitetsdata (MXD), eng. maximum density, kan 
båda användas som proxies, en ställföreträdare för faktiska mätningar, för temperatur eller 
nederbörd i historisk tid.  

Ett träds årliga tillväxt beror på flertalet faktorer, dessa faktorer delas in i kategorier 
utifrån om källorna härstammar från klimatet (Ct) eller inte (Et), utöver detta spelar även trädets 
ålder (At) in. I det något förenklade tankesättet kan man beskriva tillväxten med formel (1) där 
𝜖𝑡 är sporadisk tillväxt hos individer (fel) och Gt är tillväxt under år (kalenderår) t (Grudd, 
2008). Det är viktigt, ur ett dendroklimatologiskt perspektiv, att känna till hur klimatet påverkar 
trädtillväxten i ett område för att effektivt kunna sålla ut övriga faktorer ur kronologierna. I 
området kring Torneträsk lever träd på gränsen mellan gynnsamma och ogynnsamma 
klimatologiska förhållanden, vid den s.k. trädgränsen, därför påverkas populationernas tillväxt i 
området främst av klimatet, vidare bestämt sommartemperaturen, faktor Ct i formel (1), om än 
också av faktor At (Grudd, 2008). Faktor At kan räknas bort med hjälp av standardisering (se 
nedan). Därför är området ett bra område för studier i dendroklimatologi. Ytterligare 
anledningar som gör området aktuellt för studierna är den relativt långa mätserien av 
klimatologiska data att korrelera med, dagliga mätningar har pågått vid Abisko 
forskningsstation sedan år 1913 av temperatur och nederbörd (Grudd et al., 2002) och finns 
tillgängliga på SMHI. 

 
 𝐺𝑡  =  𝐶𝑡  +  𝐴𝑡  + 𝐸𝑡  + 𝜖𝑡             (1)  

 
Torneträsk i nordligaste Sverige har sedan 1930-talet funnits med i dendrokronologiska 
sammanhang då Erlandsson (1936)* utförde tidiga studier i ämnet och området i sin 
doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Från Torneträsk finns idag en över 7400 år lång 
komplett kronologi. Kronologin är lång i två kategorier; ringvidd (TRW) och densitet (MXD) 
TRW-mätningarna är sammanställda och tolkade till klimatvariationer i Grudd et al. (2002) och 
kompletteras i Grudd (2008) till över 7400års längd (år 5407 f.kr – år 2004). Kronologin har 
byggts upp av prover från 915 träd från flertalet projekt bland annat Bartholin (1987)*, Briffa et 
al. (1990) såväl som Grudd et al. (2002) och Grudd, (2008) (Grudd, 2008). Utifrån data insamlat 
för denna kronologi utförde Schweingruber et al. (1988) den för datasetets första kompletta 
MXD-kronologin som sträckte sig över åren 441 – 1980 och kompletterades även den i Grudd 
(2008) till att inkludera åren fram till och med år 2004 (Grudd, 2008). Melvin et al. (2013) 
samlade uppdaterande material fram till år 2010 och genomförde en ny 1500-årig MXD-
kronologi där fokus lades på metoder för att på ett korrekt sätt behandla data i en kronologi från 
olika källor och hur urvalet av träd för analys påverkar resultatet för att inte vara påverkad av 
s.k. DP (se nedan). Data från kronologin är vida använt av flertalet forskare, kronologin saknar 
dock de absolut senaste åren, insamlandet av data till detta projekt görs därför för att 
komplettera denna långa kronologi med dessa år så den är komplett till och med år 2017. 

Viktigt för ett bra klimatarkiv är att känna till hur det påverkas och av vad och vilken 
upplösning det har (Bradley, 2011). Det finns stora utmaningar i att skapa en korrekt 
paleoklimatrekonstruktion och en förutsättning för att lyckas är att klimatarkivet man använder 
sig av beter sig likadant idag som i gången tid och att kalibreringen av det insamlade datat sker 
korrekt (Bradley, 2011; Hughes, 2011). Med hänseende till detta fick rapporter om sjunkande 
korrelation mellan MXD och temperaturer (Figur 1a) under senare hälften av 1900-talet stor 
uppmärksamhet inom dendroklimat-världen, Briffa et al. (1998b) rapporterade om stor 
utbredning på det norra halvklotet av detta fenomen (Figur 1b) från lokaler med tidigare mycket 
starka klimatsignaler. Denna nedgång i korrelation har kommit att kallas divergence phenomena 
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(DP) (även divergence problem) och innebär stora problem för den som vill göra 
paleoklimatrekonstruktioner. Det bör understrykas att problemet inte gäller årliga 
upplösningen utan på rekonstruktioner på tioårsperioder eller längre tidsskalor i vilka den 
långsiktiga trenden av uppvärmning delvis försvinner (Briffa et al., 1998a; Esper & Frank, 2009). 
Flera faktorer kan vara möjliga källor till DP och flertalet har diskuterats såsom förändrad 
solinstrålning (eng. dimming), luftföroreningar, uttunnat ozonskikt, moisture stress, komplexa 
icke-linjära tröskelvärdes-responser, lokala föroreningar, olika respons till min- och max-
temperaturer samt standardisering (detrending) och end-effect (D’Arrigo et al., 2008). Orsakerna 
kan delas upp i två-tre klasser där de första handlar om vad som påverkar klimatarkivet och hur; 
(1) nytt unikt klimat för modern tid och (2) vilka icke-klimatologiska faktorer som kan spela in; 
det tredje (3) gäller artefakter som härrör från metoder, standardiseringsmetoder och 
datakalibrering (Büntgen et al., 2009; Hughes, 2011). För att komma till rätta med vad som 
orsakar DP måste man känna till och undvika fallgropar som kan orsaka felaktiga divergenser, 
alltså sådana som härrör från (3). Vid arbetet kring kronologin gjord i denna studie skall jag, i 
den mån det går, följa riktlinjer som ges i Briffa & Melvin (2011), Büntgen et al. (2009) och Esper 
& Frank (2009) för att undvika att presentera nya data påverkade av felaktig divergens. 
Torneträsk kronologin råkade 2002 ut för antydan till divergens i MXD, detta hävdes i 
uppdateringen till 2008 genom att provta yngre träd såväl som äldre (Grudd, 2008).  
 
*Notera att jag inte tagit del av dessa texter då de är svåröverkomliga. Refererar till Grudd et al. (2002) vari jag funnit 
referenserna. 
 

Figur 1 a) röd tjockare linje: uppmätta temperaturer, svart tunn linje: MXD-rekonstruktion norra halvklotet medel från 
alla markerade rutor i b). b) visar fördelningen av avvikelser där svart visar stor avvikelse i området mellan MXD och 
temperaturer under varmare delen av året. (Från Bradley, 2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i denna utgåva 
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1.1  Områdes och lokalbeskrivning 
Torneträsk ligger i nordligaste Sverige (Figur 2). Golfströmmen medför milt klimat i området 
fast den Skandinaviska bergskedjan gör att det inte är lika fuktigt och varmt i området som vid 
norges kust och att säsongsvariationerna är större (Grudd et al., 2002). Områdets trädtillväxt 
beror främst på sommartemperaturen i likhet med övriga Fennoskandia (Grudd, 2008). I 
området finns sporadiska dungar av tall men domineras i övrigt av björk (Schweingruber et al., 
1988), öster om sjön är tallskogen dominerande men tallen blir allt mer sällsynt ju längre 
västerut man rör sig (Schweingruber et al., 1988; Grudd et al., 2002). 

Val av lokal gjordes med hjälp av Håkan Grudd från Abisko forskningsstation, 
huvudförfattare och författare till Grudd et al. (2002) och Grudd (2008) för att efterlikna och 
komplettera arbetet tidigare utfört vid kronologin så mycket som möjligt. Lokalen för 
provtagningen för denna uppdatering ligger en kilometer söder om sjön Torneträsk strax öster 
om Torneträsk station 380m. öh. och är en 600m x 150m stor skogsdunge av tall (Pinus 
Sylvestris L.) på koordinaterna  68°12'53.37" 19°45'0.15" (WGS 84). 
 

 
Figur 2 Torneträsk ligger i nordligaste Sverige. Lokalen för provtagning ligger vid den sydöstra änden av sjön, ungefärlig 
position markerad med röd triangel. Kartmaterial från Lantmäteriet öppna arkiv; ’Översiktskartan 1:20miljoner’ och 
’Översiktskartan 1:1miljon’. 

2. Frågeställningar 
• Vilka fallgropar skall man undvika för att inte skapa divergence phenomenon (DP) vid 

uppdatering av kronologier? 
• Hur ser en kronologi från Torneträskområdet ut som sammanställs från nu levande 

träd? Och hur väl stämmer TRW och MXD överens med sommarmedeltemperaturer i 
området under perioden 1950-2017?  

 

3.  Metoder 
Insamlandet av data i fält skedde via borrning i tall (Pinus Sylvestris L.) vid lokal i 
Torneträskområdet (se ovan). Insamlandet av datat sker enligt grundläggande standardiserade 
metoder för ämnet, dessa går att läsa mer om i bland annat Schweingrubers bok från 1988 
(Schweingruber, 1988) och Speers bok från 2010 (Speer, 2010), och finns beskrivna nedan för 
den som inte är insatt i ämnet.  
 
 
Standardisering 
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Det finns flertalet faktorer som kan spela in på ett träds tillväxt förutom klimatet, faktor Et i 
formel (1) ovan, det kan vara ökad eller minskad konkurrens från närliggande träd, yttre 
åverkan på träd men också trädets ålder, faktor At. De två förstnämnda sållas ut genom urval vid 
provtagningen, det senare räknas bort via standardisering (även kallat detrending). Ett träds 
tillväxt är ökande i början av sin levnad för att sedan jämnas ut när trädet vuxit till sig, därefter, i 
takt med att stammen blir bredare, minskar tillväxten som mäts på en radie till följd av att 
tillväxtmaterialet täcker en större yta. Det finns flertalet alternativ för att standardisera en 
vanlig, och ganska simpel, metod är att passa en linjär funktion, en andragrads polynom eller 
annan statistisk funktion på varje enskiljt prov, denna metod innebär dock att mer lågfrekventa 
klimatsignaler, som pågår längre än trädets ålder, försvinner i standardiseringen (Briffa et al., 
1992). En annan metod kallas regionala standardiseringskurvor (RCS), eng. Regional Curve 
Standardization, och bygger på att träds tillväxt liknar varandra i samma område. I RCS byggs en 
kurva med den förväntade tillväxten hos träden i ett område upp genom att provta träd som 
varit i olika ålder under olika tidsperioder och lägga alla dessa data bredvid varandra efter ålder 
(ålder från mitt) och ett aritmetiskt medelvärde beräknas för varje årsring och en ’smoothing 
function’ används på den resulterande kurvan för mjuka övergångar mellan årsringarna, alla 
prover från området divideras sedan med RCS-kurvan (Briffa & Melvin, 2011). RCS-metoden 
kräver mer data men behåller i större mån de lågfrekventa klimatsignalerna hos proverna i en 
population, problem kvarstår dock med signaler så lågfrekventa att de överskrider kronologins 
längd, för att läsa mer om detta och om potentiell DP i RCS se vidare i Briffa & Melvin (2011). 
 

3.1 Provtagningen 
Borrkärnor samlades in från 21st träd från en lokal i närheten av Torneträsk station, Lappland. 
Provtagningen skedde med en 10mm Haglöfs tillväxtborr. Proverna togs i brösthöjd (ca 1,3m), 
på de mycket unga träden (ca 25-30år) så lågt som var möjligt för att fortfarande kunna 
manövrera borren, horisontellt med marken rakt in mot trädets mitt (Figur 3). Vid borrningen 
undveks träd med utväxter på stam, böjning i stam och andra indikationer på att träet (virket) är 
skadat eller innehåller reaktionsved, kompenserande från trädets sida för att stå upprätt om 
yttre faktorer stört växtsättet. Vidare undviktes mycket unga (<20år) träd i sina juvenila år, träd 
med dubbla eller multipla trädkronor och träd vars bark skavts sönder av älg då dessas tillväxt 
är krånglig och inte i första hand styrt av klimatet. Borrkärnorna tas rakt in mot stammens mitt 
och försöker inkludera mittpunkten, eng. pith, för att kunna avgöra trädets ålder och erhålla 
raka fiberriktningar. Två radier togs från varje träd från olika håll, små nog träd togs provet rakt 
igenom hela stammen och utgör därmed ett prov men två radier från samma träd. Proverna 
paketerades på plats i fält in i tidningspapper och märktes upp med träd- och provnummer. 
Proverna torkade inslagna i sina tidningspapper under drygt två dygn. 
 

 
Figur 3 Figuren visar ett rakt fint träd och en skiva av stammen med önskad borrplacering markerad för en korrekt 
provtagning av borrkärnor i träd. 

I dendrolaboratoriet vid Stockholms universitet limmades proverna fast på trästavar valsade i 
ena hörnet (Figur 4) med ena kanten av den fyrkantiga staven i samma riktning som fibrerna i 
provets trä (notera fiberriktning i änden i provet i Figur 4). Proverna förvarades framöver i en 
kontrollerad luftfuktighet och temperatur. Med rakblad täljdes sedan en plan yta på ena sidan av 
provet, motsatt fiberriktningen. Den plana ytan talkades med en bit krita för att öka kontrasten 
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mellan årsringarna vilket underlättar TRW-analysen. Trädets ålder, antalet årsringar, för varje 
radie beräknades med hjälp av enklare mikroskop och en blyertspenna, i de prover där kärnan 
inte fanns uppskattades antalet kvarstående årsringar till kärnan med hjälp av cirklar på ett 
papper. Trädens ålder beräknas för att utföra en så korrekt standardisering som möjligt, vilket 
innebär att alla faktorer som inte är klimatet tas bort från kurvorna i ett senare skede.  

 
Figur 4 Figuren visar ett träborrkärneprov fastlimmat på en stav valsad i ena kanten, med fiberriktningen markerad. 
Med i teckningen är också ett rakblad och en bit krita som används för att förbereda provet för TRW-analys. Planet i 
vilken den plana ytan framställs indikeras av pilen. 

3.2 TRW-analysen 
TSAPWin 
Mätningarna av TRW utfördes med 0,001mm nogrannhet med hjälp av mikroskop och ett 

elektroniskt styrt mätbord och programmet TSAPWin Scientific 4.80d. I TSAP, som är ett 
dateringsprogram, kontrollerades och jämfördes resultaten från varje träds två radier 
visuellt med varandra, denna visuella kontrollen av varje träds två radier innebar att 
resultaten från de båda jämfördes med varandra för att säkerställa att inga ringar missats eller 

felmätningar skett. Ett medelvärde beräknades från varje träds två radier, för att 

kompensera för det faktum att tillväxt sker ojämnt över stammen och görs för att ta bort 
faktor 𝜖𝑡 ur formel (1) ovan. När alla radier lagts ihop kontrollerades alla träd mot varandra, 
först statistiskt med hjälp av funktioner i TSAP, träd med höga korrelationsvärden lades ihop till 
en kronologi denna kollades sedan visuellt mot övriga träd och alla träd vars årsringar nu 
överensstämmer fick representera lokalens TRW-kronologi. Proverna är nu korsdaterade. En 
kronologi med icke-standardiserad data skapades direkt i TSAP, kronologin samt enksilda 
värden för alla radier sparades i textfilsformatet .rwl. 
COFECHA 
De korsdaterade värdena kördes genom programmet COFECHA Version 6.06P (spanska för 
korsdatera), ett program som statistiskt kontrollerar korsdateringen av data och utför en 
kvalitetskontroll, för att kontrollera korskorreleringen skett korrekt. 
 

3.3 Inför MXD-analysen 
Proverna fastlimmade på sin stav sågades i en cirkelsåg med dubbla sågblad på fast avstånd från 
varandra, ’Dendrocut twin-bladed saw’ från Walesch Electronic, med exakt ställbar 
sågningsvinkel i det horisontella planet och 2mm tunna skivor (avrundat värde, vidare se 
resultat) sågades ut (Figur 5). De tunt sågade proverna, latherna, lades i alkoholbad, i en soxhlet 
extractor. Denna process tar bort agenter, såsom kåda, ur proverna som skulle störa 
densitetsmätningarna (Schweingruber, 1988, p.62).  
 

Talk 

Rakblad 
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Figur 5 Figuren visar det fastlimmade trädborrkärneprovet och i vilket plan det sågas i samt den resulterande staven, 
2mm tjock som används för MXD-analys, fiberriktningen är densamma som i Figur 4. 

3.4 MXD-analysen 
WinDENDRO 
Proverna fästes på en ram inför röntgen, på ramen finns en kaliberringssticka med känd 
densitet. Proverna röntgades i en ITRAX multiscanner och den resulterade röntgenbilden 
behandlades i WinDENDRO, ett bildbehandlingsprogram för dendroanalys i vilket gråskalan 
översätts med hjälp av kalibreringsstickan till densitetsvärden. Röntgenbilden är inte lika 
högupplöst som ett mikroskop och till hjälp för denna del av analysen användes TRW-filerna för 
varje enskild radie som referens för att säkerställa att alla årsringar behandlas och resultaten 
från densitetsmätningen plottas korrekt av programmet. Värdena för varje radie sparades i 
textfilsformatet .txt. Excel användes för att skapa medelvärden för samtliga träd i de fall två 
radier fanns representerade. 
COFECHA 
Kontrollerande korskorrelering utfördes med COFECHA (beskrivning se ovan) och urval gjordes 
här i detta steg. De prover som uppvisade en dålig korrelation i COFECHA, och som jag dessutom 
hade noterat visuella problem i behandlingen av röntgenbilden eller som endast 
representerades av en radie, valde jag att plocka ut ur min analys. 
 

3.5 Standardisering 
ARSTAN 
För standardisering och skapande av kronologier användes programmet ARSTAN Version 44h3. 
Inför ARSTAN gavs saknade år till pith värdet ”-1” i .txt- och .rwl-filerna och därmed användes 
funktionen ’missing data in gaps’ som innebar att programmet beräknade angedda saknade års 
tillväxt men är i första hand tänkt här som ett sätt att spara informationen om saknade ringar i 
filerna främst för senare användning av RCS-standardisering där korrekt ålder är viktig. 
ARSTAN standardiserade sedan (detrend) datat med hjälp av en negative exponential curve, eller 
om det misslyckas en linear regression curve. Efter att ARSTAN utförst standardiseringen 
skapade det versioner av kronologin, den skapar dels en RAW-kronologi i vilken ålderstrenden 
är kvar, men saknade års tillväxt tillagd, och en standardversion (STD) som bygger på 
standardiserade datat. 
 

3.6 Meteorologiska datat 
Månads-medeltemperaturer från väderstationen i Abisko laddades ned från SMHIs öppna 
databas. Årliga sommarmedeltemperaturer, beräknades och plottades i Excel. 
 

4. Resultat 
En lista över samtliga träd från vilka prover samlats in och information om de är snabbväxare 
eller långsamväxare uppfördes, återstående träd efter korsdatering redovisas (Tabell 1). 
Uppdelningen av snabb- och långsamväxare är gjord med ögonmått, följt av mätning med linjal 
för att ange en definition. Definitionen för snabbväxare lyder; träd vars ringar generellt inte 
underskrider 1mm. Därav följer definitionen för långsamväxare; träd vars ringar generellt inte 
överskrider 1mm. Trädets ålder har beräknats genom addition av uppskattade år på den äldsta 
radien. 
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Tabell 1 Samtliga träd som ingår i TRW-kronologin och information om de är snabbväxare eller långsamväxare, deras 
ålder och om kärnan (pith) fanns med i proverna alternativt hur många ringar som uppskattats återstått till kärnan. S: 
snabbväxare(>1mm/år), L: långsamväxare(<1mm/år). 

TRÄD-BENÄMNING VÄXTHASTIGHETS- TYP ÅLDER BERÄKNING TOTAL 
ÅLDER 

1 S 53 pith 
2 L 76 pith 
3 S 70 pith 
4 L 203 + 4år 
5 S 71 pith 
8 L 204 + 10år 
9 S 67 + 5år 

10 L 218 pith 
11 S 72 pith 
12 L 216 + 15år 
13 S 76 + 10år 
15 L 212 +13år 
16 S 105 + 7år 
17 S 27 pith 
18 S 29 pith 
19 S 35 + 9år 
20 S 50 pith 
00 L 154 + 51år 

 
4.1 TRW 
Kronologin från TSAPWin redovisar ickestandardiserade rådata och  visualiseras plottad av 
programmet i Figur 6 och visar TRW-storlekar om 200-2000µm. För COFECHA-resultatet av den 
korsdaterade TRW-kronologin se Appendix I. För den tillagda växttrender för ålder till pith 
beräknad av ARSTAN plottade av programmet se Appendix III. För plottade resultat av negative 
exponential curve-detrending, formel (2), av varje enskilt prov se Appendix IV, detta lyckades 
endast i prov ’00’ och ’8ab’ i övriga prov användes linear regression curve-detrending, formel (3). 
TRW-kronologi av data med tillagda växttrender för ålder till pith, RAW- och STD-variant skapad 
i ARSTAN, plottade i Excel tillsammans med provdjupet visas i Figur 7, i vilken STD-versionen 
visas som ett index runt 1000. 

 
Negative exponential curve: f(i) = a*exp(-b*t(i)) + d    (d>0) (2) 
 
Linear regression curve: f(i) = +/-c*t(i) + d  (3) 

 

            
Figur 6 Plottad TRW-kronologi 1801-2017 sammansatt av icke-standardiserade rådata i, och visualiserad av, TSAPWin, 
lodrät axel 0.001mm ringvidd (-200 – 2300), horisontell axel årtal (1800 – 2020). 
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Figur 7 TRW-kronologi (grön linje) 1801-2017 från årsringsdata och antalet prover de bygger på (grå linje), Överst: 
rådata (RAW), underst: negative exponential curve-standardiserade data Standard-version (STD) båda skapade i 
ARSTAN. 

4.2 MXD 
För COFECHA-resultat av MXD-prover se Appendix II. Uppmätta tjockleken för lather hade ett 
medel om 1,568mm (Appendix V) ett medelvärde för varje enskild lath användes för MXD-
analysen i WinDENDRO. För tillagda växttrender för missad ålder till pith från ARSTAN se 
Appendix VI. För plottade resultat av negative exponential curve-detrending, formel (2), se 
Appendix VII, detta lyckades endast i prov ’7a’ på övriga prov användes linear regression curve-
detrending, formel (3). MXD-kronologi av data med tillagda växttrender för ålder till pith, RAW- 
och STD-variant skapad i ARSTAN, plottade i Excel tillsammans med provdjupet visas i Figur 8, i 
vilken STD-versionen visas som ett index runt 1000. 
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Figur 8 MXD-kronologi (blå linje) 1950-2017 från årsringsdata och antalet prover de bygger på (grå linje), negative 
exponential curve-standardiserade data. överst: rådata (RAW), nederst: Standard-version (STD) båda skapade i ARSTAN. 

4.3 Statistik och jämförelse med temperatur 
Statistik om rådatat med arithmetic mean, standardavvikelse, mean segment lenght (= 
medelålder/prov) och mean series intercorrelation redovisas i Tabell 2. Jämförelse mellan TRW-
kronologin och sommarmedeltemperaturerna för perioden år 1950-2017 finns plottade i Figur 
9, och på samma sätt för MXD- kronologier i Figur 10, (skalan på lodräta axeln för 
kronologiernas indexvärde är något anpassat för att likna varandra i TRW och MXD, eftersom 
TRW index har en något högre variation visas MXDs med något högre indexskala). År där 
temperaturen och TRW beter sig olika är år 1963, -69, -73-75, -78, -80, -93, -98, -06-07, -11 och -
13 (Figur 9). År där MXD-kronologin och temperaturen beter sig olika är år 1955-56, -84, -86, -
99, -01, -05-07 (Figur 10). 
 
Tabell 2 Tabell med rådatastatistik taget ur COFECHA och ARSTAN, inspiration från Grudd (2008). 

STATISTIK RÅDATA TRW MXD 
ANTAL PROVER (RADIER) 35 21 
ANTAL PROVER (TRÄD) 18 13 
ARITHMETIC MEAN 1.452 0.720 
STANDARD DEVIATION 0.380(COF) 0.639(ARST) 0.085 
MEAN SEGMENT LENGTH 98 92 
MEAN SERIES INTER-
CORRELATION 

0.610 0.566 
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Figur 9 Jämförelse sommartemperaturer och TRW-kronologi år 1950- 2017. Årliga sommarmedeltemperaturer juni-aug 
(orange linje), TRW-kronologi STD-version framställd i ARSTAN (grön linje). 

 
Figur 10 Jämförelse sommartemperatur och MXD-kronologi år 1950-2017. Årliga sommarmedeltemperaturer juni-aug 
(orange linje), MXD-kronologi STD-version framställd i ARSTAN (blå linje). 

5. Diskussion 
 

5.1 TRW 
Provernas TRW överrensstämde mycket väl visuellt vad gällde årliga fluktuationer och dippar 
både vad gällde de enskilda radierna och träden sinsemellan vid arbetet i TSAP. COFECHA-
resultat av TRW-proverna (Appendix I) var allmänt högt, låga korrelationsvärden på träden 
’17a-0’, ’18a-0’ och ’19a-0’ anses endast bero på trädens unga ålder och därmed korta tidsperiod 
att korrelera på, den visuella korrelationen är hög.  

Att ange trädens exakta ålder i de träd som årsringar fattades i gjordes för att använda 
datat i RCS vid senare skede men tillväxten tillagd av ARSTAN vid saknad pith går ned på tillväxt 
nära 0µm (Appendix III) detta kan ge missvisande data i kronologierna och borde egentligen tas 
bort ur kronologierna skapade här. Jämfört med rådatakronologin från TSAP (Figur 6) ser vi i 
RAW-kronologin (Figur 7) förändringar runt år 1820, år 1850 och år 1990 till följd av tillagd 
data, dessa motsvarar ’4ab’, ’6ab’, ’8ab’, ’12ab’ och ’19ab’, övriga tillagda tillväxtdata tycks inte 
påverkat kronologin.  

Dipparna år 1912, år 1840 och år 1814 i RAW-kronolgin för TRW (Figur 7) som 
sammanfaller med nedgång i provmängd kan bero på att standardiseringsmetoden inte tar den 
ökade trenden vid ung ålder i beaktan hos äldre träd och därmed erhålls en falsk negativ 
klimatsignal från flertalet träd (se ’1ab’, ’2ab’, ’3ab’, ’9ab’ m.fl. Appendix IV).  

Alla snabbväxande träd var under 80 år (tabell 1) och de unga träden på 2000-talet har en 
extra hög tillväxt, detta syns i RAW-kronologin (figur 7) med en allmänt högre tillväxt efter år 
1940 och ännu högre efter år 2000. Den högre tillväxten hos de unga träden ’17ab’, ’18ab’ och 
’19ab’ beror på att dessa prover är tagna längre ned på stammen än övriga prov, motsvarande 
ålder i övriga prov har en mindre tillväxt högre upp på stammen de allra innersta årsringarna 
finns inte ens med högre upp i trädet. Den högre tillväxten i RAW-kronolin tycks ARSTAN få bukt 
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med i STD-kronologin (Figur 7) på ett tillfredställande sätt, även om tillväxten istället kanske 
blivit något hög under början av 1800-talet där provdjupet är mindre. 
 

5.2 MXD 
Bilderna för MXD-analysen är korrelerat med plottade TRW-datat för varje radie men ändå 
verkade vissa MXD-data stämma mycket dåligt med övriga. Efter urval återstod 13 prov med 
goda resultat i COFECHA (Appendix II), dessa anses vara tillräckligt underlag för en gemensam 
klimatsignal för området. 

MXD-värdena tycks ådragit sig en del artefakter. Se ’13b’ och ’7ab’ i (Appendix VI, VII) 
måhända är det en spricka eller annat i provet som givit upphov till dessa peakar, ’7ab’ kan ha 
haft en effekt på den nedåtgående peaken strax innan år 1850 i MXD-kronologin (Figur 8). 
Utöver dessa udda data återfinns samma problem som vid TRW vid ifyllnad av tillväxttrend på 
träd med saknad mittpunkt (Appendix VI), det är datagenererade estimeringar som egentligen 
inte borde tagits in vid den här typen av standardiseringar.  

Peakarna i ’13b’ och ’7ab’ (Appendix VII) tillsammans med de branta tillagda 
växttrenderna (Appendix VI) med en början vid värden nära 0 kan medfört fel i kronologin. 
Problemet med den simpla standardiseringsmetoden som inte räknar in ökande trenden av 
tillväxt i början av ett äldre träds levnad kan till lika stor del också vara medverkare till fel i 
kronologin. 

Innan år 1900 bygger MXD-kronologin på mindre än 5 prov och här har STD-kronologin 
en nedåtgående trend från tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal (Figur 8), någonting som även kan 
anas i TRW-kronolgin (Figur 7). Trenderna är planare från senare hälften av 1900-talet när 
provdjupet är större, och som ovan nämnt innehåller både snabb- och långsamväxare, 
magnituderna i trenderna i kronologiernas första hälft bör därför betraktas som mindre säkra 
än de under senare hälften. 

 

5.3 Statistik och jämförelse med temperatur 
Standardavvikelsen (Tabell 2) är högre i ARSTAN än i COFECHA, detta kan bero på den tillagda 
saknade tillväxten (Appendix III). Med prover från flertalet åldersgrupper av träd skulle en lägre 
avvikelse vara att förvänta efter standardisering.  

Med sjunkande djup i vår provtagning bakåt i tiden minskar trovärdigheten i datat som 
presenteras ovan. Till följd av detta valdes perioden efter år 1950, som bygger på 9st MXD-
prover och 13st TRW-prover, att representera kronologin vid korrelation med 
sommartemperaturer. 

Visuellt är den årliga korrelationen mellan både TRW- och MXD-kronologin till 
sommarmedeltemperaturerna hög (Figur 9, 10) och upp och nedgångar i tillväxt och 
temperaturen följs åt de allra flesta åren men det finns några undantag och dessa är fler i TRW-
kronologin än i MXD-kronologin. Vi ser också en trend i TRW-kronologin med stor tillväxt under 
1960-talet som inte följer temperaturtrenden (Figur 9). I MXD-kronologin finns inte lika stora 
trend-skillnader (med förbehåll att indexskalan skall tolkas olika i de två fallen) som i TRW-
kronologin men de följer trenderna i temperatur väl under nedgången under 1960-talet, 
uppgången runt 70-talet med påföljande nedgång och den tydliga uppgången igen till år 1980 
(Figur 10), trenden följer dock inte uppgången efter år 2010 lika tydligt som de runt åren 1970, -
80 och -90. 
 

5.4 Fallgroparna för DP 
Hur gick det då med att följa riktlinjerna för att inte få med felaktig divergens? Vi börjar med att 
presentera vilka fallgroparna är lite närmare; felaktig DP kan uppstå: (1) till följd av 
behandlingen av den instrumentella uppmätta meteorologiska datat, om datat till exempel har 
lägre upplösning under tider och trender skapats för att kompensera detta eller att lokalens 
temperatur beräknas genom interpolation från inte så närliggande stationer (Esper & Frank, 
2009) (2) till följd av prover från samma tid i samma ålder representerat en tidigare kronologi 
och träd från samma tid (men då äldre) används för att uppdatera samma kronologi då kommer 
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en nedgång i tillväxt bli följden (Grudd, 2008; Büntgen et al., 2009; Esper & Frank, 2009) (3) av 
en ändring av årssommarmedeltemperaturens säsongsutsträckning till att inkludera vår- och 
höstmånader kan medföra ökad DP eftersom vår och höstmånaderna ofta också blivit varmare 
men tillväxten inte ökat till följd av detta (Esper & Frank, 2009) (4) om antalet prover inte 
överskrider 15-20st och dessutom (5) att en lokal kan påverkas till följd av dess läge därför bör 
flertalet platser inom ett område provtas (Büntgen et al., 2009) (6) från den större utmaningen 
av att långtgående klimattrender försvinner under standardiseringen till följd av att trenderna i 
klimatet är längre än provets ålder eller kronologins hela period (Esper & Frank, 2009; Briffa & 
Melvin, 2011), för att komma tillrätta med det krävs stora mängder prov och kombinationer av 
olika åldrar överlappande (Esper & Frank, 2009) RCS-standardisering visar sig följa ökade 
temperaturer bättre än andra standardiseringsmetoden (D’Arrigo et al., 2008) och (7) en 
uppdelning i snabb- och långsamväxare för att behålla mer klimatinformation förespråkas i 
Melvin et al. (2013).  
DP från (1) anses inte påverka vår lokal då mätningarna pågått med daglig upplösning på 
samma ort sedan år 1913 och inga trender eller andra dylika beräkningar gjorts på det 
meteorologiska datat. För att förebygga uppkomsten av (2) provtog vi gamla (>200år), unga 
(<80år) och till och med mycket unga (25-30år) träd, jämnt fördelat långsam- och 
snabbväxande. Jag har valt juni-augusti att representera sommarmedeltemperaturerna ovan och 
fenomenet (3) torde därmed undvikits. Vi tog flertalet prover från varje träd och från totalt 21st 
träd, tillsammans med den äldre kronologin överskrider djupet av prover de rekomenderade 
minimum i (4). Den äldre kronologin bygger på provtagningar från flertalet lokaler, flera 
kilometer från varandra, lokalen för provtagning i denna uppdatering valdes för ytterligare 
avskiljning från tidigare provtagningar detta hand i hand med rekomendationen för att undvika 
(5). För att ens närma oss att motverka uppkomsten av (6) måste vi slå ihop datat ovan med den 
äldre kronologin, men inkluderas provtagningen av olika åldrar på träd idag (2) och användadet 
av RCS-standardisering med detta dataset är (6) motverkat i största möjliga mån. Jag har också 
inkluderat att särskilja snabb- från långsamväxarna inför bildandet av RCS-kurvor att 
standardisera datasetet med för att följa (7). Standardiseringen som genomförs här (negative 
exponential curve- och linear regression curve-standardisering) är inte optimal för att undvika 
DP.  

I framtida studier skulle det vara intressant att följa upp och utveckla tekniker för 
standardisering såsom signal free RCS och applicera dessa på kronologin samt att söka utröna 
om DP orsakad av klimatologiska eller icke-klimatologiska faktorer (av ekologisk karaktär) är 
ett faktiskt fenomen och vad det beror på och om det är unikt för senare modern tid. Mer 
forskning inom DP efterfrågas i flertalet av rapporterna jag tagit del av (D’Arrigo et al., 2008; 
Büntgen et al., 2009) och även om framsteg har gjorts och fel har uppdagats inom metoderna för 
urval och standardisering krävs vidare kunskap för att utröna frågan om DP. 

 

6. Slutsatser 
Insamlandet av borrkärneprov från tall (Pinus Sylvestris L.) har gjorts vid Torneträsk och analys 
av TRW- och MXD-data. Datat behandlades i TSAPWin, WinDENDRO, COFECHA och ARSTAN. 
Resultaten visar ett fortsatt starkt samband mellan sommarmedeltemperaturer och både TRW 
och MXD, om än starkare kopplat till MXD. Riktlinjer för att undvika DP har följts i möjliga mån 
för projektets storlek, standardiseringsmetoder inte direkt rekomenderade för undvikandet har 
använts. Datat är förberett för RCS-standardisering tillsammans med övrig data från tidigare 
kronologi med uppdelningen snabb- och långsamväxande träd. 
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APPENDIX I  
Sammanfattning resultat på samtliga TRW-prover som bygger den skapade kronologin, 
från COFECHA.
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APPENDIX II 
Sammanfattning resultat på samtliga MXD-prover som bygger den skapade kronologin, 
från COFECHA. 
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APPENDIX III 
Plottade ifylld växttrend missade år TRW-prover av ARSTAN. 

 



21 

 

APPENDIX IV  
Negative exponential curve detrend-kurvor och index för utgående signal från respektive prov 
TRW, ARSTAN. 
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APPENDIX V 
Tjockleken på de stickor, lather, som förbereddes och kördes genom MXD-analysen (Tabell 3). 
Tjockleken mättes manuellt med en mikromäter, med 1/1000 mm nogrannhet, på tre jämnt 
fördelade punkter på varje lath. Listan är uppdelad i radier men om lathen innehöll en dubbel 
radie dvs. både a-radien och b-radien från en borrprovkärna som borrats rakt igenom trädet 
utfördes endast tre mätningar och båda radierna anses därmed ha samma tjocklek på lathen. 
’Medel på radie’ är värdet som angavs som tjocklek i programmet WinDendro. 
 
Tabell 3 Uppmätt Tjocklek lather inför MXD-analys. 

Radiebenämning Mått 1 
(närmast 
barken) 

Mått 2 
(mitten) 

Mått 3 
(närmast 

pith) 

Medel på 
radie 

Kommentar 

1a 1,548 1,559 1,549 1,552  

2a 1,592 1,606 1,616 1,605  

2b 1,614 1,577 1,554 1,582  

3a 1,563 1,552 1,543 1,553  

3b 1,564 1,562 1,543 1,556  

4a 1,564 1,591 1,563 1,573 dubbelradie 

4b 1,564 1,591 1,563 1,573  

5a 1,543 1,577 1,593 1,571  

5b 1,574 1,554 1,545 1,558  

6a 1,577 1,561 1,583 1,574  

6b 1,582 1,563 1,575 1,573  

7a 1,563 1,559 1,568 1,563  

7b 1,574 1,566 1,555 1,565  

9a 1,578 1,595 1,579 1,584  

11a 1,580 1,572 1,567 1,573  

12a 1,583 1,565 1,548 1,565  

13b 1,588 1,577 1,571 1,579  

15b 1,591 1,574 1,567 1,577  

16b 1,480 1,634 1,592 1,569  

18a 1,545 1,556 1,576 1,559 dubbelradie 

18b 1,545 1,556 1,576 1,559  

19a 1,544 1,535 1,552 1,544 dubbelradie 

19b 1,544 1,535 1,552 1,544  

20a 1,571 1,600 1,616 1,596  

20b 1,549 1,566 1,559 1,558  

      

medel:    1,568  
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APPENDIX VI 
Plottade ifyllda växttrender missade år MXD-prover av ARSTAN. 
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APPENDIX VII  
Negative exponential curve detrend-kurvor och index för utgående signal från resp prov MXD, 
ARSTAN. 
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