
PORTRETT: OLAF LANDSVERK
Av Odd S. Hansen

Amatsrmineralogen i lveland.
Olaf Landsverk ble fodt 6/8-1887. Inter-
essen for mineraler startet pA et tidlig
tidspunkt, og han skaffet seg etterhvert
en stor kunnskap om mineraler og deres
forekomster. Han ble tilsatt som veivokter
i l9l9 med 220 dagsverk pr. tr. I den
resterende tid av iret arbeidet han med
bryting av feltspat og kvarts. Pi denne
mAten hkk han sin hobby knyttet til en
del av sitt arbeide.
Bitt av basillen ble ikke Landsverk for i
1910. Det var pt den tiden mineralet
thorveititt ble funnet for fsnte gang i
Iveland. Han skaffet seg en god samling
pA ca. 500 mineralstuffer; hvorav ca. 200
forskjellige. I tillegg leverte han mineraler
til museer og samlinger innen- og uten-
lands. Dette medforte at han i geologi-
kretser ble godt kjent i og utenforlandets
grenser.
Som nevnt satt Olaf Landsverk inne med
en betydelig kunnskap om pegmatitt-
mineraler og forekomster i lveland. Dette
understrekes best ved at han bl.a. i 1960
assisterte norske geologer med opplegget

til en ekskursjon for deltagere fra en inter-
nasjonal geologikongress i lveland. Del-
tageme pi kongressen var kommunens
gjester til en lunsj som ble holdt hos
Landsverk. Dette ble en stor dag for ama-
torgeologen, og hans samling stod denne
dagen svart sentralt der den ble noye
gransket av geologer fra syv nasjoner.
Det hevdes at Landsverk's kunnskaper om
Ivelandsmineralene var sA gode at han ved
flere anledninger gikk av med seieren
under diskusjonsdueller med faggeologer.

Olaf Landsverk dode 20lll-1966. Etter
hans bortgang ble mineralsamlingen utstilt
hos Theodor Gautestad et par Ar. Ni er
den overtatt av Iveland kommune ogforer
pi grunn av plassmangel en kummerlig
tilvarelse i Heradshuset i lveland. En fir
hipe at kommunen i narmeste framtid
ser seg i stand til A skaffe samlingen en
bedre plass. Nf,r dette skjer er det personer
som har ytret onske om i supplere den.
Overskuddet fra stein-messen som Sor-
landets geologiforeninger arrangerer har
gitt til et fond for samlingen.

Her samtaler Olaf Landsverk (i midten) med Henrich Neumonn og Thor
Sverdrup. Bildet er tatt pd Tuftan, Friktad i 1960.
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