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Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 20, 1995
SEEM KIRKE, RIBE AMT

Nationalmuseet og Redaktionen af Danmarks Kirker.
Indsendt af Sissel F. Plathe.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A7693

Inventar
Otte prøver af Quercus sp., eg er undersøgt. Tre af prøverne havde splintved bevaret.
Syv prøver er dateret.

Årringskurverne fra "Nådestolen" og "Biskoppen" kan synkroniseres og sammenregnes
til en middelkurve på 85 år (7024M001).

Målingerne fra to af alterskabsfløjene (med "To hellige konger" og "Besøgelsen") passer
så godt sammen, at de to fløje sandsynligvis stammer fra det samme træ. Kurverne er
derfor sammenregnet til én trækurve på 260 år.

Denne kurve kan synkroniseres med kurven fra alterskabsfløjen med barnemordsscenen
(70240069), og de kan sammenregnes til en middelkurve på 301 år (7024M002).

På baggund af den dendrokronologiske undersøgelse kan de daterede prøver deles i to
grupper mht. både tidsperiode og proviniens.

Figurerne er dateret til ca. 1490 ved hjælp af referencekurver fra Danmark og Slesvig-
Holsten. Alterskabsfløjene er dateret til ca. 1405 ved hjælp af referencekurver og
kunstkronologier, hvor materialet oprindeligt kommer fra østersøområdet.

Splintstatistik: Bonde, upubl. og Wa ny1990

70240019
D2124, Nådestol
78 år, kun kerneved.
1390-1467 e.Kr., efter ca. 1485 e.Kr.

70240029
D2125, Biskop — stående
71 år, kun kerneved.
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1383-1453 e.Kr., efter ca. 1475 e.Kr.

70240039
D2126, Madonna med barnet — stående
84 år, heraf 2 splintår.
1388-1471 e.Kr., ca. 1490 e.Kr.

70240049
D2127, Madonna med barnet — siddende
109 år, heraf 17 splintår. Ikke dateret.
Træet, som figuren er skåret af, har igennem dets vækst været udsat for skader eller
sygdomsangreb, som visse steder har gjort årringdannelsen abnorm. Det er formentlig
årsagen til, at det ikke har været mulig at datere figuren.

70240059
D2130, fløj fra alterskab — Jesu fødsel
200 år, kun kerneved målt (Yderste målte årring ligger meget tæt på grænsen mellem
kerne- og splintved; splintved er konstanteret, men kunne ikke måles).
1190-1389 e.Kr., 1405 e.Kr.

70240069
D2130, fløj fra alterskab — Barnemordsscene
301 år, kun kerneved.
1084-1384 e.Kr., efter ca. 1400 e.Kr.

70240079
D2130, fløj fra alterskab — To hellige konger
259 år, kun kerneved.
1124-1382 e.Kr., efter ca. 1400 e.Kr.
Hidrører formentlig fra samme træ som 70240089

70240089
D9558, fløj fra alterskab — Besøgelsen
260 år, kun kerneved.
1124-1383 e.Kr., efter ca. 1400 e.Kr.
Hidrører formentlig fra samme træ som 70240079

A7693 Seem kirke, inventar          Synkronisering mod grundkurver t>3,00
7024M001 70240039 70240059 7024M002

Område-kronologier
Vest-Danmark
Sønderjylland
Slesvig-Holsten
Lübeck

4,29
4,04
3,70

-

4,96
3,55
4,99
4,03

-
-

4,71
-

4,43
-

4,23
3,59
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Niedersachsen
Polen, Gdansk-Pomerania
Polen, Elblag

-
-
-

-
-
-

4,98
5,26
4,18

5,11
6,64
8,76

Kunst-kronologier
Baltikum
Weyden
Nederlandene

3,46
-
- 3,43

4,58
8,08
6,14

6,88
6,64
8,76

Udarbejdet af Orla Hylleberg Eriksen, 22. December 1995
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