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Kirke, vinduesramme
To prøver af eg (Quercus sp.) er undersøgt. Prøverne er ikke dateret. Der er
tale om to fragmenter af en vinduesramme, som er blevet konserveret. På
grund af konserveringen af prøverne, er det vanskeligt at bedømme,
hvorvidt der er splintved på prøverne. På begge prøver er de barknære
årringe lyse, men kun på en lille del af det lyse, ser det ud som der også
mangler “tyller” i vårkarene. Dette kan dels skyldes udvaskning og dels at
vårkarene er fyldt op med konserveringsmateriale. Prøverne forefindes for
nærværende i Nationalmuseets samling (DMR D348/1974).
Prøverne er målt hver for sig og undersøgelsen viser, at kurverne fra de to
stykker har stor visuel lighed. t-værdien 7.53, de to kurver imellem er dog
ikke så høj, at man umiddelbart vil henregne dem til samme træ. Den
visuelle lighed gør, at det er muligt, at sige, at prøverne med stor
sandsynlighed kommer fra det samme træ. Prøverne har i øvrigt samme
museumsnummer.
Splintstatistikker, egetræ:
Unge træer (30 - ca. 70 år): 15 [-5, +10] år.
Ældre træer (fra ca. 70 år): 20 [-5, +10] år.
For t-værdier se Baillie & Pilcher, 1973.
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A9282 Hjerm kirke, D348/1974 - Katalog
Unders nr.

Beskrivelse
Vinduesramme
D348/1974 - stykke 1

71055019
71055029 D348/1974 - stykke 2
71055T01 Trækurve

År

Marv

Splint Slutring

Synkron position

Fældning

44 5-10 cm

5 år

S1

se 71055T01

40 5-10 cm

1 år

S1

se 71055T01

46 5-10 cm

6 år

S1

ikke dateret

Bem.

Tegnforklaring: B - bark. W - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er
inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse.
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