
Endelig skal der geres opmeerksom p~ indkaldelsen til GENERALFORSAMLING d.
16.marts p~ Aby Bibliotek - med op og ger din indflydelsegzeldende - p~ gensyn.

Bladet indeholder messekalender for den kommende tid - og naturligvis ogsa klubbens
almindelige rnedekalender.

Mange fossilister studser ofte over, at deres ksere fossiler synes at skifte navn uafladeligt
- hvorfor kan man dog ikke blive enige om et navn og s~ holde sig til det? Ingemann
Schnetler giver i dette nummer af STENHUGGEREN en oversigt over arts-begrebet i
paleeontologien og forteeller lidt om de revisioner af navne, der er uundgaelige, n~r et
menneskeskabt (og derrned til en vis grad subjektivt) system skal benyttes af mennesker,
som hver iseerleeggermere eller mindre veegtp~ forskellige detaljer.

I bladet denne gang bringes endvidere den ferste artikel i en serie om danske geologer -
det er habet at kunne bringe et sAdant portraet i hver af de kommende bladudgivelser.

Hermed przesenteres s~ bladets nye hoved, som det blev valgt p~ decembermedet sidste
h.
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I 1906fik Harder overdraget undersegelsen af et stort materiale af forsteninger, der var
fundet ved jembanegennemskzeringen umiddelbart vest for Arhus station. Allerede i
1860,under anlzeggelsenaf den jyske Ieengdebane, var der indsarnlet mange forsteninger,
der var blevet undersegt af den tyske geolog A von Koenen i 1886.En ny undersegelse
af jordlagene og deres forsteninger var nu mulig, og i de neesteATarbejdede Harder med
undersegelsen af den store meengdefossiler, og hans arbejde udkom i 1913(De oligocee
ne Lag i Jernbanegennemskseringenved Aarhus Station). PAsamme tid var Mineralogisk
Museums store geolog J.PJ. Ravn ved at gere sin store afhandling om "Molluskfaunaen i
Jyllands Tertieer-Aflejringer"feerdig,men han blandede sig ikke i Harders arbejde, men

Som sAmange andre valgte den unge Poul Harder altsAat studere ved Polyteknisk Leere
anstalt, men allerede i studietiden arbejdede han som volonter (d.v.s. ulennet) ved
D.G.U., hvor han i 1899blev assistent, bl.a. ved den geologiske kortleegningpAFyn. Han
blev candopolyt. i 1903,men blev ved D.G.U. indtil 1916.I 1908skrev han sin doktordis
putats om "En estjydsk Israndslinie og dens Indflydelse pelVandlebene", og denne is
randslinie kaides stadig "Harders israndslinie".

Leereanstalt.
Man kunne ogsAfAarbejde som geolog ved det i 1888 oprettede D.G.U. (Danmarks
geologiske Undersegelse), men det samlede antal stillinger var alligevel begreenset.

I dansk geologis ''bamdom'', d.v.s. i ti
den fra ca. 1880 til et stykke ind i vo
res AThundrede,var det ikke ualrnin
deligt, at unge geologiinteresserede
studenter valgte at lase til civilingeni
er i stedet for at lsese geologi. Dette
skyldtes, at mulighedeme for at fAar
bejde som geolog var begreensede.
Man kunne fAarbejde ved Mineralo
gisk Museum (det nuveerende Geole
gisk Museum) og blive underviser ved
Universitetet eller ved Polyteknisk

Af Ingemann Schnetler.

Poul Harder (1878 - 1931).

STORE DANSKE GEOWGER 1
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1906. Karl A Gronwall og Poul Harder: Paleocen ved Rugaard i Jydland og dets Fau

na. - D.G.U. (2), 18.

1905. N. Steenberg og Poul Harder: Undersegelser over nogle danske sandarters tek
niske anvendelighed. - D.G.U. (2), 16.

Arbejder af Poul Harder:

Poul Harders lebebane som aktiv geolog blev alts~ kort, men iseer hans arbejde om de
oligocene forsteninger fra jernbanegennemskeeringen har haft og har stadig stor betyd
ning for alle, der interesserer sig for oligoceentidens bleddyr, save! amaterer som faggeo
loger i bade ind- og udland.

Harder og Ravn blev alts~ ikke uvenner, nok fordi Ravn anerkendte Harders prioritet
(fersteret) til undersegelsen af Arhus-materialet. I 1920 gik det knap s~ godt for Harder.
Der var fundet en ny lokalitet i Kebenhavn (Sundkrogen) med forsteningsferende paleo

ceene lag, og Mineralogisk Museum kom denne gang ferst og havde altsa prioritet. Ravn
gay den unge stud. polyt. Alfred Rosenkrantz opgaven med at indsamle forsteninger til
museet, men Harder samlede ogsA materiale for at skrive om forsteningeme. Rosen
krantz skrev en forelebig artikel i Dansk geologisk Forenings Meddelelser og Harder
skrev en i D.G.U. i 1922, og det kom til en bitter strid mellem de to. Harder meldte sig
ud af Geologisk Forening og Rosenkrantz opgav undersegelsen af materialet fra Sund
krogen. Afbandlingen fra 1922 skulle blive Harders sidste geologisk arbejde. Allerede i
1912 var han blevet docent (underviser) i geologi ved Polyteknisk Lsereanstalt og funge
rede som sAdan ved sin tidlige ded i 1931. Ved sksebnens ironi blev hans afleser p~ den
ne post netop Alfred Rosenkrantz. Denne store og farverige geolog viI blive behandlet i
en senere artikel.

gjorde sit eget feerdig i 1907. Harders arbejde om forsteningeme fra Arhus gjorde ham
kendt langt ud over landets grzenser, og det er stadig det grundleeggende arbejde om

danske oligocene bleddyr. Plancheme med de mange afbildninger var ogsa af meget hej
kvalitet, s~ han var alts~ ogsa en habil fotograf. I sin bog opstillede han 6 arter, hvoraf de
4 stadig anses for "nye". En enkelt af de fire (Nucula donaciformis) fik dog i 1987 "navne
forandring" til Nucula harderi,fordi artsnavnet donaciformis tidligere var givet til en an
den Nucula-art.
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SBA

Det skyldes jo nok, at man er s~ glad for sine sten, at man ikke nzenner at bytte dem
veek.

.. men denne gang- hverken nyt eller byt!

- Har du noget til denne rubrik, s~ fat pennen ..

Hvis der er en udstilling, der lige er ~bnet - hvis der lige er kornrnet en interessant bog
eller hvis man pludselig kan finde dit eller dat her eller der, er dette stedet at meddele
det til os andre.

S~ - hvis I har noget, som I ensker at seelge, bytte eller give bort, kan det meddeles her!

Efter behov vil der som neevnt i sidste nummer af bladet veere et hjerne til "private an
noncer", til "sidste ejebliks" oplysninger og den slags.

NYfog BIT

1922. Poul Harder: Om Greensen mellem Saltholmskalk og Lellinge Grensand og nog
le Berruerkninger om Inddelingen af Danrnarks eeldre Tertizer. - D.G.U. (2),38.

1913. N. V. Ussing: Danrnarks Geologi i almenfatteligt Omrids. 3. Udg. ved Poul Har
der.

1913. Poul Harder: De oligoceene Lag i Jernbanegennemskseringen ved Aarhus Sta
tion. - D.G.U. (2), 22.

1908. Poul Harder: En estjydsk Israndslinie og den Indflydelse paa Vandlebene. -
D.G.U. (2), 19.
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Stort udvalg af sjeldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

Hetdlegasundl
Storgade71, 8882Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Ravstedhus
Telefoa 74 64 7628

Salg af vrerldffj
og materialer

til stenslibning
og sslvarbejde .••

Rekvirer brochure fra

- kursusstedet for hAndvrerkog design -

Ravstedhus
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Stenslibemaskinen er et rent dansk kvalitetsprodukt udfert i
heerdet aluminium med lukket, automatisk vand-kelesystem.

~lystvej 3
- Sanddal

7(XX) Fredericia
nr. 7S 94 45 4S

EUROVESTA/S

DSB rej5ebureau
Baneoardsplads 3. 8100Arhus C
Til. 861337n

Alene eller flere -
mod syd. nord. est
ellervest.
Vi dirigerer jer sikkert og
prCllCisttil rejsemAlet.

DSB rejsebureau
komponerer Og5'
jeres rejse
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11. Eventuelt

Forslag, der enskes behandlet under dette punkt, indsendes senest 8 dage
inden generalforsamlingen til Jergen Borup, Teglgardsvej 27, 8270 H0j
bjerg.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsafleeggelse

4. Valg af formand
(Annie Buus er villig til genvalg)

5. Valg af bestyrelsesmedlemrner:
PAvalg er:
a) Erik Jensen (villigtil genvalg)
b) Jergen Borup (ensker ikke genvalg)

6. Valg af 1. - og 2. bestyrelsessuppleant

7. Valg af 2 revisorer uden for bestyrelsen

8. Valg af revisorsuppleant
~

9. Fastseettelse af kontingent for det kommende regnskabsar

10. Indkomne forslag

Dagsorden iflg. vedtsegternee

Der afboldes generalforsamling lerdag d. 16/3-1991 kl. 14.30pAAby Bibliotek.

GENERALFORSAMUNG
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86 13 45 05
H. og W. CHRISTENSEN

fred lkaAlle 12'
AUe IDer_ .......

BEDEMANDENS
TEUFONER

Slort tager ., Emaljeovne - emaliepulver samt tilbeher til emaljearbejde.
Porcelensplader i mange sterrelser.
Gemmolcgisk udstyr Ira Kruss: Mikroskoper, relractometre, UV-lamper m.m.
Beger om lIenslibning og guldlselvsmedearbejde lagerferes ligeledes.
Beseg os pi YOresadresse ellllr kontakt os pllllielon 31 ff7 41 70, telalax 38 88 60 06.

ANKU SlIve, and Slone. ApS
Godlhlbsvej 12e, 2000 Fred!!riksberg
Abningstider: Mandag lukkel. tiradag, onadag 12·17, Ioradag 12·19, fredag 12·111,lerdag IUkkel.Udenfor dine tid.r - eft.r allele.

Slort lage, al vertrt.l. mate,lale, 011m.lklne, tlllluldll.lvsmede.rbeJde
Sierling selv, messing, kobber, tin, nYSlllvog tombak i plade og trAd i mange dlmensioner.
SllIbegranulal i sterling slliv samt fin-selv.
All Iii savning, rIIning, slibning, polerlng, lodning, stebning, vslsning og Il'IBkning al selv.
HIIMabriluJta i sterling selv.
Sterling ulvlaBder i mange langder og modeller - ogsA i melermll.

~ ANKU
~ iII'\ Silver lind $tDne. ApS er leveringsdygtig
~ i alt til stenslibning og guldls01vsmedearbejde

Slort talle, a' alan 'ra hela ".rden
RI Imykkeslen Iii cabochon- og 'acetslibning - ogsl i skiver.
Tromlepolerede sten og polerede stenkugler i mange stemllser.
Krystaller og druser.
Ferdigslebne cabochonerislenklllder.
HaMabriluJtll sAvel i sleriing seIY 10m I forselvetnorgyldl.

Slort lalle, a' Itenbelrbeldnlnglmalklner
Slensave, slibelpolermaskiner, lacetslibemaskiner, vlbratorer, lromler samt lIenboremaskiner i "ere sterrelser.
All i tilbeher Iii bearbejdning at sten.
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Linne og hans samtidige fastholdt dog stadig Bibelens skabelsesberetning om, at alver
dens planter og dyr var skabt fra begyndelsen af og var uforanderlige, men efterhanden
som undersegelserne af de forskellige jordlag skred frem, viste det sig, at dyrelivet ( og
plantelivet) havde eendret sig gennem tideme, ja, der var endda rester af dyr, der ikke
findes i nutiden. Nogle bibeltro videnskabsmeend forklarede disse uddede dyr som om
kornne ved Syndfloden eller kasserede ved Skabelsen, men flere og flere forskere preve
de at finde en bedre forklaring. Den store engelske videnskabsmand Charles Darwin
fandt en forklaring i "kampen for tilveerelsen",som gjorde, at de bedst egnede ferte arten
videre. Hans hovedveerk"Om Artemes Oprindelse ved Kvalitetsvalg"(oversat af J.P. Ja
cobsen) udkom i 1859og kom pA.et tidspunkt, hvor tiden var moden. Hans slagord "Sur
vival of the fittest" (den bedst egnede overlever) og "Natural selection" (naturlig udvzel
gelse) lever stadig, ligesom selve ideen om evolutionen (udviklingen) stadig er almindelig
anerkendt. Darwinismen kunne dog ikke helt forklare, hvordan nye arter kunne opsta, og
videnskabsmzendover hele Verden er stadig uenige om dette spergsmal.

'r

Der er heller ingen tvivl om, at menneskene tidligt har erkendt, at nogle dyr (eller plan
ter) lignede hinanden mere end andre, men det var ferst omkring midten af 1700-taIlet,
at der blev skabt et system til at ordne planter og dyr i.Den store svenske botaniker Carl
von Linne skabte den nu almindeligt anvendte bineere (med to led) navngivningbestaen
de af et slzegtsnavn,der kan veere fzellesfor flere arter og et artsnavn, som saledes kun
gselder en art. Linne navngav ikke alene planter, men ogsa en lang reekkedyr. F.eks. kom
hjertemuslingen til at hedde Cardium edule (edule = spiselig) og Almindelig konksnegl
Buccinum undatum. PA.Linnes tid var latin videnskabens sprog, og det var derfor natur
ligt at veelgedette sprog til navnene. Disse kunne altsa forstas over hele Verden, og det
latinske navn var meget preecist. I modseetning hertil er navnet "Almindelig konksnegl"
ikke preecist over hele Verden, da "vores"almindelige konksnegl jo ikke behever at vzere
den aIrnindelige konksnegl i Stillehavet, Linne skabte altsa et preecist veerktej til at be
tegne de forskellige arter med, og videnskabsmeend anvender derfor stadig den bineere
latinske navngivning,selvom engelsk er videnskabens vigtigste sprog i vor tid.

Ifelge Bibelens skabelsesberetning (1. Mosebog, 2, v. 19-20)var det Adam, der navngav
aIle markens dyr og hirnlens fugle. Da mennesket i tidens 10befterhanden har beskrevet
og navngivet Jordens planter og dyr, er der jo en hel del rigtigt i den garnle beretning.
Adam var jo prototypen for alle senere mennesker.

Af Ingemann Schnetler.

Lidt om artsbegrebet.
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En art er altsAet anvendeligt begreb, der er konstrueret af mennesker for at kunne skabe
orden i livets mangfoldighed af former. Man taler undertiden ogsa om underarter, d.v.s.
former, der ligner hinanden ~. meget, at de anses for at tilhere samme art, men aIligevel
afviger lidt fra hinanden. Tidligere var forskere ofte tilbejelige til at "lave"mange under
arter, men i vor tid (iseer inden for de seneste 10 h!) er der sket en stramning af under
art-begrebet. Der kan saledes ikke leve to forskellige underarter side om side. Man skel
ner mellem stratigrafiske (lever pA forskellige tidspunkter) og geografiske (lever evt.
samtidigt, men forskellige steder) underarter. Vi kan som eksempel se pAden nulevende
molboesters Arctica islandica. I oligoceentidenlevede der i datidens Nordse en rnolboes
ters, som kun afveg lidt fra den nulevende. I dag anser man denne oligocene musling for
en underart (stratigrafisk underart) af den nulevende og beneevner den derfor Arctica
islandica rotundata (idet det tredie navn saledes angiver underartsnavnet). Sleegten
Arctica (Molboesters-sleegten) hed tidligere Cyprina, sAi gamle vzerker kan man se be-

I tidens 10ber der opstillet (beskrevet) mange fossile arter, og undertiden er den samme
art opstillet flere gange under forskellige navne. Nogle fejlmuligheder er en arts naturli
ge variation, manglende kendskab til artens rendring under veeksten og ikke mindst for
skelle i bevaringstilstanden af fossileme. Det forekommer saledes, at der er opstillet fle
re arter, som i virkeligheden tilherer den samme art, men blot er forskellige stadier i
dennes vsekst og udvikling (man kan her teenke pA f.eks. en nulevende sommerfugl og
dens larve - bvis man fandt de to former hver for sig uden at kunne felge larvens udvik
ling, ville ingen dremme om, at der var tale om et og samme dyr!).

Noget vanskeligere er sagen, nAr det drejer sig om fortidens dyre- og planteliv, som vi
kun kender fra fossiler. Her er krydsningsforseg ifelge sagens natur umulige, og desuden
mangler fossiler en masse oplysninger om bleddele, farver, adfeerdO.S.v.Oftest er fossiler
kun rester af fortidens dyreliv: teender, skaller, knogler eller eresten. Til gengeeldbar pa
Ieeontologeme (de forskere, der arbejder med studiet af fortidens liv) den fordel, at de
kan felge udviklingen af en art gennem tiden og derved finde forbindelse mellem besleeg
tede arter.

Hvad er en art? Ja, for nulevende dyr og planter er der nu aImindelig enigbed om, at in
divider, der kan fAformeringsdygtigt afkom, tilherer samme art. Dette betyder altsa, at
aIle Jordens mennesker tilherer samme art (Homo sapiens = Det vidende menneske), og
at alverdens hunderacer fra Papillon til New Foundleender tilherer samme art. Derimod
kan best og eesel ikke tilhere samme art; de kan godt fAafkom (muldyr), men dette af
kom er sterilt, d.v.s. ikke formeringsdygtigt. Det samme geelder, hvis man forseger at
krydse hest med zebra. Hest, eeselog zebra er altsa nok neert besleegtede, med de tilhe
rer forskellige arter.
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A.B.

Neermere herom.

• Hvis der er interesse for det, viI vi arrangere en tur til messen iBerlin. Prisen viI blive
ca. 1200,- kr. tur/retur med 1 overnatning m. morgenmad og i sovevogn (da der ikke fin
des liggevogne p~ den stnekning).

26. - 27. oktober Stenmesse i Randers
Oplysninger og tilmelding hos:
1) Jytte Hillersborg 8644 51 98
2) Hanne Sennichsen 86 93 71 13

18. - 20. oktober Geo-messe i Berlin (. se nedenfor)

7. - 8. september Stenmesse i Ry

4. - 5. maj 1991Stenmesse i Esbjerg (Kvaglundhallen)
Oplysninger og tilmelding hos:
1) Jytte Hillersborg 86 44 51 98
2) Hanne Sennichsen 86 93 71 13

Messetips

tegnelsen Cyprina islandica for vor nutidige molboesters. En sadan eendring af et sleegts
navn er ikke ualmindelig; den kaldes en revision og viser altsa, at navngivning af de le
vende organismer er noget, som mennesket har fundet p~. Hermed er vi tilbage til
Adam: Det er mennesket, der giver alt liv et navn for bedre at kunne kende det og der
med skabe orden i den rige variation, der er i Jordens plante- og dyreliv.
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Sendag morgen, efter morgen-buffet'en, forlades hotellet og vi afleverer vor bagage i
garderoben pA Hovedbanegarden og tager en Taxi (ca. 10,- kr pr person) til Geologisk

Aftenen er til fri disposition.

Vi starter fra Arhus Havn lerdag d. 20/4 kl. 7.45 (frergen sejler kl. 8.00, og jeg viI igen i
Ar forsege at fA reserveret bord i eafeteriet - dette er normalt kun muligt i restauranten.
Vi ankommer til Kebenhavn kl. 12.45 og gAr sAover til vort hotel, der ligger i en stille si
degade til Vesterbrogade. Efter et kort ophold her, gh vi (10 min. gang) hen til Planeta

riet, hvor der er bestilt billetter til 2 pA hinandenfelgende forestillinger. Den ferste viser
planetarium/stjemehimmelen og efter en pause ser vi en rum- og naturfilm. Det er en
helt fantastisk oplevelse. Efter dette kan vi se selve udstillingen, og hvis der er stemning
for det, kan vi spise i den tilherende restaurant "Cassiopeia". Den er meget hyggelig og
har en dejlig udsigt over Set. Jergens S0 - desuden er priseme rimelige.

SAgAr turen igen til Kebenhavn, men denne gang en lerdag/sendag, sA flere har mulig
hed for at tage med. Programmet bliver det samme som sidste h.Om Ivii felge med pA
det hele eller kun en del af programmet, det er naturligvis helt op til hver enkelt.

Tur til K..benhavn.

DANEKR.-E-udstilling: Der er for tiden og frem til d. 17. marts en udstilling om DA
NEKlVE pA Naturhistorisk Museum. Udstillingen er en udleber af udstillingen sidste Ar
pA Geologisk Museum i Kebenhavn. Man viser fund fra savel private som fra museer.
Det er meningen med det udvalgte materiale at give os en fomemmelse af, hvilke gen
stande, der ville kunne veere blevet erkleeret for DANEKlVE, hvis de ellers var blevet
fundet efter 1. januar 1990. Udstillingen er jo ekstra aktuel i lyset af de to nysudnzevnte
ferste danske DANEKRJE-stykker, nemlig en lille fisk fra moleret og et stykke kalk med
25 hele, reguleere sepindsvin fra Fakse Kalkbrud. Desveerre vises disse fund ikke pA den
ne udstilling.

Intern udstilling: Vi opfordrer aIle, der har arbejdet med sten og selv i vinterens 10b til
at tage deres ting med til april-medet - sA kan vi lave en lille udstilling. Vi vii ligeledes
meget geme se, hvis fossilsamleme har erhvervet noget speendende i det sidste Ars tid.

Udstillinger
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Vi planleegger en tur til FUR lerdag d. 25. maj. Turen vii forega med bus, og vi regner
med at besege Fur Museum og derefter tage ned til stranden med moler-klinterne for at
se, om vi kan veere heJdige at finde noget speendende, inden turisterne stevsuger ornra

det. Nzermere herom i april-bladet, men det vii veere dejligt, om interesserede allerede
pA de kommende klubrneder kunne melde sig - sAved vi, hvor stor en bus, vi skal bruge.
Tzenk, om vi kunne bestille en bus til 50 personer! 10 flere desto billigere for hver.

Enkelt-medlernmer kan nu optages i DAGU for et Arligt kontingent af 50,- kroner. Hen
vendelse til Ib Trornholt, Diskovej 18, 7000 Fredericia (tIf. 75 934449).

Da Aby Bibliotek selv skal bruge lokalet d. 9.3.91, har det som tidligere nzevnt ved klub
rnederne veeret nedvendigt at flytte GENERALFORSAMLINGEN til lerdag d.
16.3.1991. Se venligst indkaldelse og dagsorden andetsteds i dette nummer af STEN
HUGGEREN.

Korte meddelelser:

A. Buus.

Tilmelding til turen foregar pA "blanketten" pA side 7 (den rives/klippes/skeeres ud af
bladet). Tilmelding + betaling skal afleveres til Annie Buus senest 19/3!

Vi haber, at dette program kan friste mange. Vi var 15 personer, der holdt generalpreve
pA arrangementet sidste Ar - og hvis vi er lige sAheldige med vejret igen i Ar, skal det nok
blive en dejlig tur.

Derpa er programmet slut. Om man viI gA tilbage pA Geologisk Museum og se videre,
om man viI tage en Streg-tur eller felger andre planer - det bestemmer I selv, men vi skal
medes pA Hovedbanegarden kl. 18.00 for at afhente bagagen. Toget gAr hjemad kl. 18.25.
Der kan spises aftensmad ombord pA feergen. Hjernkornst til Arhus.kl. 23.05.

Museum, hvor vi kan komme ind allerede kl. 10 (normalt Abnes ferst kl. 13) og hvor lek
tor Erik Schou Jensen har lovet at vise os rundt. Vi fAr en forhabentlig inspirerende og
spaendende rundvisning, hvor der bliver lejlighed til at se nogle helt unikke fossiler, ALT
i mineraler og eedelstene. store modeller af salthorstene i vores undergrund og plancher
om vulkaner og jordskzelv. Efter rundvisningen kan vi spise frokost i museets kantine (til
en billig pris). Herefter gAr vi over pA Rosenborg Slot, hvor vi kan se skatkammeret,
kronjuvelerne og szerudsullingen om "kongelige kjoler" - samt naturligvis selve slottet.
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0STERGADE 30.8000 ARHUS C
TELEFON 86129376

STENBUTIKKEN I CENTRUM
I.M.G.

INDFATNINCiER

K.mpe udvalg af -ote J)Q U81gteamykkedele.

LORTONE slibemaskiner
LORTONE tromlemaskiner

ALT TIL STENSLlBNING

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der ~bent for
handel, bytning, stensnak og Sten pi Bordet. Klubmeder starter kl. 14.30 og foredrag
begynder kl. 15.00.

L0 13/4 Helge Madsen, Middelfart: Hvor - og hvordan man ksber sten.
Bedammelse af kvalitet.

L0 16/3 Generalforsamling p~Aby Bibliotek. Dagsorden i dette nummer af
Forslag til behandling p~ generalforsamlingen kan sendes til Jergen Bo
rup, Teglglrdsvej 27,8270 Hejbjerg (idet formanden er bortrejst).

Program for Jysk Stenklub Vinter/forlr 1991
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