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Nyhedsbrev fra Aarhus AMS Center

Fra marts 2015 har AMS 14C Dateringscenteret 
taget navne forandring til Aarhus AMS Center 
(AARAMS).

Navneforandringen sker i anerkendelse af, at 
vores nye accelerator kan anvendes til at måle 
flere kosmogene isotoper (Beryllium og Alumin-
ium eksempelvis), og at vi derved kan alders-
bestemme med andre dateringsmetoder end 
kulstof-14. Vi kan stadig findes på www.c14.dk.

Disse nye dateringsmetoder betyder ikke en 
nedprioritering af 14C metoden. Tværtimod reg-
ner vi med at styrke brugen af 14C med den nye 
accelerator i fremtiden. Vi investerer i øjeblikket i 
at kunne 14C datere bedre og mere effektivt.

Vi er lige nu i gang med en større renovering og 
omstrukturering af vores laboratorium. Det be-
tyder selvfølgelig, at vi ikke kan gøre alt som vi 
plejer. Men vi er rykket ind i midlertidige lokaler 
og vi forsøger at operere så normalt som muligt. 

Vi håber på Jeres forståelse for forsinkelser i 
denne periode. Fra september 2015 flytter vi 
ind i nye lokaler og vi håber på hurtigt at være 
oppe på fulde om-drejninger igen derefter.

Vi arbejder i øjeblikket på at opdatere vores 
database og udbygge den med et webinter-
face. Det vil betyde, at prøver til indsendelse for 
dateringer skal registreres over internettet, inden 
indsendelse. Word registreringsformularerne vil 

udgå med overgangen til det nye system (de-
cember 2015). Hold øje med vores hjemmeside 
(www.c14.dk).

Jan Heinemeier har valgt at fratræde som leder 
af Aarhus AMS Centeret. Ledelsen er fra februar 
2015 overtaget af Jesper Olsen.

Her vil vi gerne benytte lejligheden til at takke 
Jan Heinemeier for det store bidrag han har 
gjort for at udbrede 14C metoden i Danmark. Jan 
har været med fra begyndelsen, siden de første 
14C dateringer blev udført af Jan, Henrik Loft 
Nielsen og Niels Rud i slutningen af 1980’erne, 
og til i dag med installeringen af en ny kompakt 
accelerator ved Aarhus Universitet.
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