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Iveland kommune kjøpte i 1971 
mineralsamlingen til Olaf Landsverk for 
10.000 kroner. Samlingen inneholdt mange 
gode lokale eksemplarer som Olaf hadde 
funnet eller byttet i forbindelse med sitt 
mangeårige arbeid i gruvene i Iveland 
sammen med sønnene sine. I tillegg 
inneholdt samlingen stuffer fra mange 
land som han hadde byttet med de mange 
mineralsamlerne som besøkte kommunen i 
den tiden.

Thortveititt, Knipane, 6 cm lang xl. Pyritt, Storsynken, Knipane, 26 x 17 cm.

Spessartin,Birkeland gård, 7 x 5,5 cm. Beryll, Støledalen, høyde 7 cm. Aeschynitt, Mølland, høyde 7 cm.

Mikroklin, Mølland, bildebredde 18 cm.

I ettertid har samlingen blitt betydelig 
omarbeidet og utvidet. Den inneholder i dag 
bare mineraler fra Iveland/Evje-området 
og består av om lag 600 stuffer. Takket 
være god forståelse og velvilje fra politisk 
og administrativ ledelse i en årrekke, har 
utstillingen kvalitetsmessig blitt løftet opp 
på et solid kvalitetsmessig nivå.

Samlingen inneholder bare omkring 60% 
av de 120 ulike mineralene som er kjent 
fra området. Men vi vet jo at fl ere av 
svartklumpene og sjeldenhetene er bare 
funnet i svært begrenset antall.

I forbindelse med ombygging av 
kommunehuset, ble utstillingen betydelig 
endret sommeren 2009. 

Den nye utstillingen er ordnet etter 
emner som: Olaf Landsverk, pegmatitt, 
pegmatittens hovedmineraler (kvarts, 
feltspat og glimmer), thortveititt, beryll, 
pyritt, granat, de sorte mineralene og 
smykkesteiner. I tillegg fi nnes montre med 
andre mineralstuffer.

Det er utarbeidet et eget teksthefte der alle 
opplysninger og bilder i utstillingen blir 
presentert. I tillegg inneholder heftet en 
orientering om geologien i området.

Oppgavesett med diplomer spesielt beregnet 
på skolebruk er under utarbeidelse.

Det er gratis adgang til utstillingen innenfor 
vanlig åpningstid i kommunehuset. Ønske 
om besøk ut over dette, må avtales med 
resepsjonen.

Vi ønsker vel møtt til utstillingen, og har 
stor interesse av å komme i kontakt med 
personer som kan bidra med stuffer for 
ytterligere kvalitetsheving av samlingen.

Ytterligere informasjon blir gitt ved 
kommunens servicetorg, tlf. +4737961200.
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