Fred Flint
Det er sgu dejligt her på
Jomfruland!

Jeg bare lå der jeg, innimellom all kalksteinen. Helt
stille, langt nede i Danmark. Hadde det helt fint,
brydde meg egentlig ikke så mye om det som skjedde
rundt meg. Greit nok med kalkstein, men der jeg lå
følte jeg meg helt spesiell. Du ser vel at jeg ikke er en
vanlig kalkstein?
Men så ble det plutselig så kaldt! Vær og vind sleit
ned Klara Kalkstein, og så plutselig ble jeg revet ut
fra min fredelige plass! Og tatt med av en isbre som
fór fram. Jeg frøys fast i isen og lå slik en stund,
men så startet en spennende ferd. Biten av is brakk
av og ble forvandlet til et isfjell. Jeg fulgte med, og
havstrømmene førte meg og isen nordover. Etter hvert
smeltet isen og jeg falt ned på bunnen. Og nå er den
gamle havbunnen blitt tørt land. Jeg er “annerledessteinen”, jeg snakker jo dansk, vet du!
Men skal jeg fortelle deg noe annet: før var jeg en
virkelig skatt! Hvis et barn fra steinalderen hadde
funnet meg hadde noen blitt glade! Jeg kan nemlig bli
til fine pilspisser og kniver. Hvis du slår på meg kan
jeg sprekke opp i skarpe biter. Og vet du, steinaldermenneskene brukte meg til å lage ild også! Så den
gangen, for mange tusen år siden, var jeg veldig
populær!
Flint er en avsetningsbergart og består av svært små kvartskrystaller. Vi antar at det meste av
flinten vi finner på Jomfruland har kommet hit med isfjell fra lenger sør i Europa. Flintknoller
finnes i dag i kalksteinene vi finner i blant annet Danmark og England. Disse kalksteinene
er yngre enn de vi har i Norge, de er fra den geologiske perioden kritt (145-65 millioner år
siden). Flint er dannet fra små organismer med silikatskjeletter eller silikatskall som levde i
vannmassene. Eksempler på slike organismer er radiolarier, diatoméer og svamper.
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