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TOLSTRUP KIRKE, SKANDERBORG AMT
Nationalmuseet, Afd. for Oldtid og Middelalder; Redaktionen af 'Danmarks
Kirker'.
Indsendt af Kjeld de Fine Licht.
Undersøgt af Niels Bonde.
NNU j.nr. A 7780.
Kirke, vinduesrammer
To prøver, Quercus sp., eg, undersøgt. Begge dateret. De to vinduesrammer er
fundet ved reparation af kirken. Det må antages, at rammerne stammer fra kirkens
opførelse. Rammerne findes i dag på Nationalmuseet, Afd. f Oldtid og Middelalder;
Middelalderen. Begge prøverne har splintved bevaret, og undersøgelsen viser, at de
to vinduesrammer sandsynligvis stammer fra det samme træ. Årringskurverne er
sammenregnet til en fælles kurve på 143 år. Yngste bevarede årring er dannet i
1152 e.Kr. Det beregnede fældningstidspunkt for træet, som de to rammer stammer
fra, er c. 1160-65. Denne datering angiver også kirkens opførelsestidspunkt.
Splintstatistik ved beregning af fældningstidspunkt: Bonde, upubl.
60800019
NM, inventarnummer D4089:
«En rundbuet Vinduesramme af
Egetræ, svarende i sine Forhold
til den foregående [D4088], 37½"
[c. 97 cm] h., 12½" [c. 31 cm] br.
og 1 " [c. 2,7 cm] tyk, tildannet af
ét stykke træ. Rammens
Overlinie er noget skråt afskåret.
Overstykket er 7" h.,
Understykket 5" og
Sidestykkerne c. 1¾" br. Det ene
af disse var ved modtagelsen
meget beskadiget og mangler et
stykke. Vinduesaabningen er
25¾" h. Og 9" br. Langs med
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den indvendige Rand findes en
række Sömhuller, medens Afsats
til Vinduet ogsaa her mangler.»
Ved undersøgelsen blev prøven
gennemsavet to steder, se foto.
Den omfatter i alt 142 årringe,
heraf 10 i splintveddet. Prøven
stammer fra samme træ som
6080002A. 1011-1152 e.Kr., c.
1162 e.Kr.

6080002A
NM, inventarnummer D4088:
«"En rundbuet Vinduesramme
af Egetræ, 36½" [c. 96 cm] h.,
12½" [c. 33 cm] br. og c. 1" [c.
2,5 cm] tyk., tildannet af ét
Stykke Træ; Rammen er lige
afskaaret foroven og forneden.
Overstykket er 6½" h. over
Rundingens Toppunkt,
Nederstykket 5¼" h.,
Sidestykkerne er 1½" brede. Det
ene af disse var en del beskadiget
ved Modtagelsen; tillige mangler
et Stykke af Underpartiet.
Karmen mangler indvendig Rille
eller Nedskæring til Ruden, men
har en række Sömhuller langs
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med den indvendige Rand.
Aabningen er 25 " h., c 9½" br.»
Ved undersøgelsen blev prøven
gennemsavet ét sted, se foto. Den
omfatter i alt 142 årringe, heraf
9 i splintveddet. Prøven stammer
fra samme træ som 60800019.
1010-1151 e.Kr., c. 1162 e.Kr.
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