
Der er C-14 atomer i atmosfæren, fordi jorden og dens atmosfære hele tiden bombar-
deres med partikler fra verdensrummet (kosmisk stråling). Det er ladede partikler, 
især protoner, med meget høj fart. Når de støder sammen med atomkerner i den øvre 
atmosfære, dannes der mange forskellige partikler, der flyver videre og igen støder 
sammen med atomer, hvorved der igen skabes nye partikler og fotoner.1 Se f.eks figur 
i artiklen om kosmisk stråling i den store danske encyklopædi.2 

Ved sammenstødene dannes bl.a. neutroner, der kan støde sammen med nitroge-
natomer i atmosfæren, hvorved der dannes C-14. Reaktionsskemaet er 

n + 14N → 14C + 1H

C-14 henfalder ganske langsomt (halveringstid 5730 år), og niveauet i atmosfæren 
er nogenlunde stabilt, fordi dannelse og henfald udligner hinanden. C-14 udgør 
omkring 0,0000000001  %, mens C-12 (99  %) og C-13 (ca. 1  %) udgør resten. 

Den kosmiske stråling i atmosfæren varierer med tiden. Det skyldes dels forskel-
ligt niveau af partikler fra verdensrummet, men især solens skærmende virkning, der 
kan variere.

Solens magnetfelt skærmer for de højenergetiske ladede partikler fra verdensrum-
met. Så i perioder med kraftigt magnetfelt er der færre kosmiske partikler, og dermed 
laves der mindre C-14. Da C-14 henfalder hele tiden, betyder det, at det stabile 
niveau af C-14 i atmosfæren bliver lidt lavere. Der er sammenhæng mellem såkaldte 
solpletter (små mørke pletter på solskiven) og solens magnetfelt – idet mange solplet-
ter svarer til høj magnetisk aktivitet. Der er en nogenlunde regelmæssig cyklus i antal 
solpletter på ca. 11 år. Dette går for hurtigt til, at man kan se det på C-14 niveauet, 
men derudover har der gennem tiden været større variationer, og derfor har C-14 i 
atmosfæren også varieret gennem tiderne.3 

Når mængden af C-14 i atmosfæren ikke er helt konstant, kan man ikke uden 
videre regne med, at C-14 i en arkæologisk genstand udelukkende er anderledes end 
i en ny tilsvarende genstand på grund af henfald. Den aldersberegning, C-14 hen-
faldsberegninger giver, skal derfor korrigeres. Til at korrigere bruger man genstande, 
hvis alder er bestemt både med C-14 metoden og med andre metoder. Dendrokrono-
logi benytter sig af at tælle årringe på gamle træer. På Nationalmuseets hjemmeside 
er der en fin gennemgang af dendrokronologi og korrektion af C-14 alder.4 

1.  Nogle af partiklerne er elementarpartikler med meget kort levetid – f.eks. såkaldt myoner, der ikke 
burde kunne nå ned på jorden – dertil er de for kortlivede. Men da de har meget høj hastighed, 
skal de betragtes med Einsteins relativitetsteori, og det betyder, at de alligevel når ned på jorden på 
grund af den såkaldte tidsforlængelse. Man kan f.eks. gå på Stenomuseet og se et flot tågekammer, 
hvor myonerne danner fine tågespor af små dråber, der opstår, når myonerne støder sammen med 
vandmolekyler i et kammer fyldt med mættet vanddamp. http://infolink2003.elbo.dk/Naturviden-
skab/dokumenter/doc/8156.pdf

2.  http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Astronomi/Stjernet  %C3  %A5ger_
og_interstellart_stof/kosmisk_str  %C3  %A5ling

3. http://infolink2003.elbo.dk/Naturvidenskab/dokumenter/doc/8698.pdf

4.  http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/naturvidenskabelige-undersoegelser/
dendrokronologi/

C-14 i atmosfæren


