
I den travleste tiden bodde det bortimot et 
par hundre mennesker på Steilene, på land-
siden og på øyene – barn og voksne, 
kvinner og menn. Steilene lå langt fra 
annen bebyggelse, og veiforbindelsen var 
skrøpelig.

Steilene var et lite samfunn for seg selv, og 
på landsiden var det både postkontor og 
skole. Der inne bodde også en del familier, 
i boligene i Alværnbukta og på nordsiden av 
bukta.
Her ute på øyene bodde det enda flere. 
Mange av dem var ungkarer, og på den 
tiden medførte det behov for matservering. 
Også for trangbodde familier kunne 

Borgen
mulighetene for matlaging være beskjedne.
Her i ”Borgen” var det ”spiseforretning”, der 
en kunne få kjøpt både mat og øl. Ølsalget 
fikk offentlig godkjenning i 1912, da Olaves 
Hansen fikk bevilling. Forsyningene kom 
med båt, fra hovedstaden og fra gårdsbruk i 
Frogn og Nesodden.

Borgen med Sjøboden til venstre

Historisk tilbakeblikk

Dagens bruk 
Etter at virksomheten på Steilene ble ned-
lagt, og stedet kom over i Nesodden  
kommunes eie, har det vært skolevirksom-
het i dette huset – nå i regi av det som heter 
”Avdeling for uteskoler”.
Steilene-prosjektet ble etablert i 1984, som 
et av de første alternative skoleprosjektene 
i landet. Med utgangspunkt i John Deweys 
filosofi basert på ”learning by doing”, har 

elever og lærere 
gjennom tusener 
av timer realisert 
den opprinnelige 
målsetningen: 
”Å skape en maritim 
arena for opplevelse 
og læring for hele den 
oppvoksende slekt på 
Nesodden”.

I 1995 ble prosjektet eablert som egen 
avdeling kalt ”Steilene og To gård, avdeling 
for uteskoler”, idet også To gård ble tatt i 
bruk som skolearena. Etter hvert ble også 
Langemyr husmannsplass og Fyrsteilene 
innlemmet.

Fra å være et lite, skolebasert valgfagstilbud 
for noen få ungdomsskoleelever, tilbyr 
”Uteskolen” i dag bemannede ekskursjoner 
til samtlige førskole- og grunnskoleelever i 
kommunen. Et særtrekk ved ”Uteskolens” 
oppbygging, er at enkeltelever med et 
utvidet tilbud om alternativ undervisning 
en til to dager per uke, sammen med de 
ansatte, er viktige ressurspersoner i drift, 
vedlikehold og kunnskapsformidling.

På Steilene disponerer ”Uteskolen” i dag 
to livbåter, et klassesett med kajakker, 
diverse robåter, kanoer og nødvendig utstyr 
knyttet til maritim undervisning. Borgen 
med uthuset Sjøboden, brygger, slipp og 
verkstedplass benyttes av ”Uteskolen”, 
som har en selvfølgelig plass i miljøet på 
Steilene.

Nærmere opplysninger om ”Uteskolens” 
virksomhet finnes på kommunens nettsider: 

www.nesodden.kommune.no
se også: www.steilene.no
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