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Sådan et stykke flint er jo hverken at fossil eller en ”rigtig sten” 
 
Kan det være interessant alligevel? 



Flint består af SiO2 – siliciumdioxid  
 
I naturen forekommer SiO2 i mange forskellige modifikationer 



SiO2   =   silica (eng) 
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Mikrokrystallinsk kvarts 

Struktureret 
 

• Chalcedon  
 

1. Samlebetegnelse for 
alle typer 
mikrokrystallinsk 
kvarts 

2.  Aggregater af 
parallelt voksede 
(fibrøse) 
kvartskrystaller 

Ustruktureret 
 

• Opal CT 
Sfærer af cristobalit og 
tridymit  
 

• Chert 
Fladeformede marine, 
(biogene) SiO2-aflejringer 
  

• Flint  
Biogene SiO2-aflejringer i 
hulrum i kridtaflejringer 



Chalcedon er halvgennemsigtig, har glasglans, hårdheden er ca. 7 og massefylden 
ca. 2,6 g/cm3 
  
Aflejres i hulrum i vulkanske bjergarter og sprækker i alle typer bjergarter 
 
 



Chalcedon dannes ved udfældning af SiO2 fra vandige opløsninger 



Chalcedon er ofte grålig til blålig, men kan have mange forskellige farver. Rød Chalcedon 
kaldes carneol, mørkebrun Chalcedon kaldes sard. Der findes også hvid Chalcedon. Mineralet 
anvendes som smykkesten, og den mest værdifulde varietet er den æblegrønne chrysopras, 
hvor farven skyldes et lille indhold af nikkel.  
 
Agat og onyx består af vekslende tynde lag af Chalcedon, hvor hvert lag kan have sin egen 
farve. 



Chert er SiO2, som er aflejret i havet (sj. søer) og siden omdannet til fast bjergart 
 
Chert danner kontinuerlige, 1-10 cm tykke, let uregelmæssige lag i andre 
sedimentære bjergarter. Lagene kan bevare træk fra den oprindelige aflejring så 
som krydslejring 
 
Chert er en hård bjergart med muslet brud. Farven er hvid/hvidgrå, hvis der er få 
urenheder. Eller kan chert være brunlig/rødlig (jern), grønlig (chlorit) eller 
mørkegrå/sort (organiske urenheder) 
 
Jaspis er chert med smykkestenskvalitet – oftest rød 
 



Prækambrisk chert er formentlig dannet ved kemisk udfældning. Ses som bånd 
i båndet jernmalm. 
 



Fra Kambrium dannes chert af døde organismer med  SiO2-skaller (radiolarer)  
eller SiO2-skelet (kiselsvampe). Fra Kridt desuden af kiselalger (diatoméer). 
 
Disse organismer kan være bevaret som fossiler i cherten. 



Når yderligere sedimenter lægges oven på vil opal A først omdannes til 
mikrokrystallinsk opal = opal CT. Det sker i en dybde på 200-900 m 
 
På endnu større dybde omdannes opal CT til mikrokrystallinsk kvarts = chert 



Flint er en speciel form for chert.  Flint udmærker sig ved at være dannet i kridt eller 
kalk og ved oftest at være nodulær (knoldet) 
 
 





Kridthavets bund var et slamlag, som består af døde organismer, som er sunket til 
bunds. Hovedparten var coccolithophorider – alger med en overflade af små 
kalkflager (coccolither). 

d =10µ 



I det varme og fugtige klima i Kridt dannedes laterit og bauxit ved forvitringsprocesser 
 
Disse jordarter er rige på jern og aluminium men fattige på silicium, som derfor førtes ud i 
havet 
 
Siliciumindholdet i havvand var formentlig op til 10 gange højere end i dag 



Det høje siliciumindhold gav mulighed for opblomstring af organismer med skal eller 
skelet af SiO2 
 

Det drejer sig om de pelagiske radiolarer (protister) og diatoméer (kiselalger) 
samt de bundlevende kiselsvampe 



Kiselsvampes ”skelet” er et SiO2-netværk - såkaldte spiculae.  
 
SiO2 i flint stammer overvejende fra kiselsvampe, men diatoméer og radiolarer kan også 
bidrage 



I, på og over bunden fandtes et virvar af forskellige organismer, som levede af de organiske 
rester i sedimentet. Der var mørkt på bunden og derfor ingen primærproduktion. 
 
Billedet til venstre illustrerer forholdene i Perm, men det adskiller sig ikke meget fra Kridt.  
Det er taget med, fordi det viser en gruppe kiselalger, som er vigtige i sammenhængen. 



Når kiselholdige organismer dør (radiolarer, diatoméer og kiselsvampe) vil det SiO2, som 
indgår i deres skelet i form af opal A normalt hurtigt blive opløst i havvand igen 
 
Under særlige omstændigheder kan der imidlertid ske en udfældning af SiO2, så den bliver 
fanget i bundslamlaget og sidenhen evt. omdannet til flint. 



I den øverste del af slamlaget vil der være ilt til stede (aerobe forhold) 
 
Under et vist niveau er der ingen ilt (anaerobe forhold) 
 
Grænsen mellem disse lag kaldes redox-fronten 



Under redox-fronten vil organisk materiale blive nedbrudt af sulfatreducerende bakterier 
under dannelse af H2S - den ildelugtende og giftige gasart svovlbrinte 
 
Svovlbrinten stiger op, og når den kommer over redox-fronten iltes den til svovlsyre, 
som reagerer med calcit, som opløses 
 
SiO2 er mindre opløseligt i surt miljø, og hvis koncentrationen er tilstrækkelig høj, 
udfældes det derfor i gravegange o. l. og kan også erstatte den opløste calcit 
 
Udfældningen sker som det mikrokrystallinske opal CT 
 



Opal CT-udfældningen vil bl. a. ske i præformerede hulrum – fx gravegange fra Thalassinoides 
suevicus, som dannes ca. 30 cm under havbunden 
 
Da der også opløses kalk under processen er opaludfælningen ikke nødvendigvis begrænset 
til de præformerede hulrum (gravegange) men kan brede sig uden for, så større knolde kan 
dannes 
 



Undertiden vil flintdannelse være mest perfekt omkring den organisme eller det spor, som 
har været den oprindelige ”støbeform”,  mens det centrale område smuldrer.  
 
Herved kan fx. dannes såkaldt paramoudra-flint eller flintkrukker.  Det er op til 9 m høje 
segmenterede rør – kan ligne en rygsøjle 
 



SiO2 i form af opal CT udfældes i første omgang som en grødet masse, som først senere 
på større dybde og under større tryk afgiver vand og omdannes til kaotisk opbygget 
mikrokrystallinsk kvarts: Flint 
 
Forholdene kan være sådan, at der i den mikrokrystalline flint er områder, hvor der er 
dannet chalcedon og/eller makrokrystallinsk kvarts – kan ses i hulrum i flinten 
 
Der kan også være bevarede fossile organismer i flinten (billede: radiolar) 
 



Når man ser på virkeligheden – her i form af hhv. Møns Klint og Stevns Klint – kan man 
se, at flinten forekommer i meget vekslende mængder i de forskellige lag. 
 
Der synes at være en sammenhæng mellem klimacykler og disse lag – bestemt af 
Milankovitch-perioder på ca. 20.000, 40.000 og 100.000 år 



For at forklare det vekslende flintindhold i kridtlagene må man se på, hvilke forhold 
der har positiv og negativ betydning for flintdannelsen 
 
Den forklaring, der gives af danske geologer, er, at i perioder med nedsat 
kalksedimentation vil det samme lag igennem længere tid blive gennemgravet 
(bioturbiditation), og det giver anledning til dannelsen af vidtstrakte 
sammenhængende lag (horisonter) af flintknolde 
 
Andre forklaringer kunne være  
 

• Ændringer af SiO2-indholdet i havvand 
• Ændring af havstrømme 
• Niveauforskydning af redox-fronten i slamlaget 

 
Sandheden er nok, at rigtig mange faktorer skal passe sammen, for at flintdannelsen 
finder sted. Sammenhængen med Milankovitch-perioderne tyder på, at klimamæssige 
forhold spiller den største rolle 
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