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Synnøve Aslesen intervjuet av Jan Stenløkk

Synnøve Aslesen har vært leder i Stavanger 
geologiforening i sju år. Det hele begynte 
på klubbens slipekurs for mange år siden, 
på Nylund skole i Stavanger. Her hadde 
Stavanger geologiforening sine lokaler 
i en årrekke, med mineralutstilling og 
maskinpark. Dette inspirerte tydeligvis så 
mye at hun og mannen kjøpte slipeutstyr 
og steinsag. Da hun senere fi kk sin 
første butikk, kunne interessen for stein 
realiseres i fullt monn. ”Det ble bare sånn” 
– og Stavanger fi kk sin nye steinbutikk, 
”Sliperiet AS”, som naturlig nok ligger 
i Steinkargata. Meningen var å satse på 
norsk stein, særlig for smykker. Senere 
ble utvalget utvidet til mer pynteeffekter 
og både mineraler og fossiler fra ulike 
verdenshjørner.

Det er hyggelig å komme inn i butikken til 
Synnøve, og både hun og mannen Helge 
har lett for å snakke med folk, og glede 
av å formidle steinhobbyen. Mange er de 
unger som har kommet inn, er blitt faste 
gjengangere og kanskje også fått interessert 
sine foreldre i stein. Og ikke minst i smykker, 
for Helge arbeider med sølv, mens Synnøve 
tar seg av steinslipingen. Ofte kommer 
noen innom og skal ha reparert et smykke, 
eller kanskje lage noe av en spesiell stein 
de har funnet. Ofte er det en ring som har 
mistet steinen, og det er ønske om å få satt 
inn en ny. Det er et pirkearbeid som gir såre 
fi ngertupper, men som også gir en fornøyd 
kunde! Av mer spesielle oppdrag forteller 
Synnøve om å slipe til stein som skulle 
inngå i to kunst-tepper for utstilling i Oslo, 
eller da Arkeologisk museum skulle ha 60 
slipte steinskiver av Brevik-kalkstein for 
en stor middag ved åpningen av oljemessen 
i Stavanger. Det ble mye sliping! Ellers 
ble det laget mange smykker av ”Barents 

Blue” – samme bergart som Oljemuseet 
er laget av, og hvor smykkene ble solgt til 
turister i museumsbutikken. Favorittsteinen 
er for øvrig larvikitt – kåret til Norges 
nasjonalbergart.

Det var alle ungene som kom i butikken som 
ga inspirasjon til å danne en barnegruppe i 
hovedforeningen – døpt ”småsteinklubben” 
i alle fall uoffi sielt. I tillegg rekrutteres nye 
medlemmer til slipekurs som foreningen 
holder hvert år. Ellers er det blitt et lite 
samlingspunkt nede i butikken, der 
steingale kan komme innom og få en kopp 
kaffe. Kanskje også etter hvert oppnå æren 
å ha sin egen kopp med navn – men det er 
bare forbeholdt få og utvalgte!

Et problem med å drive butikk, er at en må 
selge mange av de fi neste steinene! Særlig 
vanskelig er det dersom noen skal ha noe 
fra ”skryteskapet”. Her må det knallharde 
forhandlinger til dersom en skal lykkes å 
få med seg noe ut av butikken! Heller ikke 
er det populært å komme under oppakking 
av nye varer, og før de er skikkelig 
gjennomgått. Det kunne jo hende at en 

kunde kom seg unna med noe som egentlig 
hadde vært veldig kjekt å ha selv! 

Synnøve og Helge har vært med på mange 
messer og utstillinger, der de har vist fram 
og hatt for salg mineraler og bearbeidet 
stein og sølvarbeider. Særlig minnes 
salgsutstillingen i fjellhallen på Bømlo i 
Moster amfi . Det var en høytidelig affære, 
som få er forunt å få bli med på, med 
offentlig åpning av ”storfolk” og presse. 

Her hadde Synnøve laget smykker av lokal 
stein fra Bømlo. Ellers er det som andre 
steinsamlere, mange spennende minner fra 
turer over hele landet. Synnøve og Helge er 
så heldige å ha egen campingbil, som har 
ført dem til mange av vårt lands avkroker – 

og hjem igjen med fullt lass. Enten det var 
etter fl uoritt i Dalen, citrin fra Ørsdalen og 
ikke minst røykkvarts fra Lierne med bjørn 
som lusket rundt i området. Et tips som 
gis til de unge steinsamlerne, er ikke å ha 
strikk i buksa, men bruke et skikkelig belte. 
Da sitter buksa på plass, selv om lommene 
fylles med stein! 

Kanskje en av de mest spennende og 
fl otteste samleturene var til Svalbard, hvor 
naturen var en stor opplevelse, og det å 
kjøre ut med gummibåt i overlevningsdrakt 
var fl ott. Med funn av ulike fossiler som 
ammonitter, blader og muslinger i tillegg, 
er det vel ikke så mye mer en kan ønske 
seg?  

At steinhobbyen gir fl otte naturopplevelser 
i tillegg til å fi nne stein, er vel noe vi alle 
kan skrive under på.

Butikken må bare besøkes av den 
steininteresserte som skulle fi nne på å 
komme til Stavanger.

Hjemmeside: www.steinbutikken.no

Her i et samarbeid med sylvsmed Trygve Rysstad. 
Synnøve sliper lokal stein som så Trygve fatter 
inn. Det var et populært tiltak for de besøkende på 

Sølvgarden på Rysstad i Setesdal.

Fra Sliperiet i Stavanger. Her er mange godbiter 
for de steingalne.

Synnøve har i fl ere år vært invitert til å vise sliping 
av stein på Skudefestivalen i Skudeneshavn. Spesielt 
for ungene var dette et svært populært tiltak - særlig 

når de fi kk prøve seg selv.
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