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Tapperiet med bryggeanlegg på Landsteilene

Historisk tilbakeblikk

Dagens bruk

Oljealderen på Steilene startet i 1890. Det 
begynte med petroleum til de tusener av 
parafinlamper folk hadde skaffet seg.

De første årene kom mesteparten på trefat. 
Mer enn 10.000 kunne bli losset fra ett skip. 
De ble trillet inn i store lagerbygninger og 
stablet. Men snart ble det i stedet bygget store 
tanker – cisterner. Lagerskurene ble revet.

Den første tiden ble de 5 liters kannene som 
skulle inn til Kristiania fylt direkte fra fatene, 
men nå ble det bygget et kannetapperi her på 
Landsteilene. Det gikk rør fra alle tankene, og 
kannene kunne fylles på en langt mer effektiv 
måte. De ble samlet i enkle trekasser med en 
jernbøyle over, som igjen ble plassert i store 
trillevogner.

På brygga ble kassene lastet over i lektere 

med en hånddrevet kran. Lekterne, gjerne 
gamle avriggede seilskip, ble slept av 
dampbåter inn til Kranbrygga i Kristiania, 
senere til Bispebrua.

Med elektrisiteten forsvant behovet for 
lyspetroleum, men importen til Steilene 
fortsatte å øke. Antall biler økte raskt, og 
båtene fikk motor. Nå overtok bensin og 
brenselolje (solar).

På 1960-tallet overtok anlegget på 
Slagentangen. Snart var alle tankene revet, 
bortsett fra et vernebygg på Storsteilene. 
Dette ble bygget av tyskerne for å beskytte 
mot bombeangrep.

Kystkulturinteresserte personer fra hele 
landet gikk sammen og dannet Forbundet 

Kysten i 1979. Mye av den 
gamle kystkulturen var i ferd 
med å forsvinne. Forbundet 
ønsket å benytte noe av den 
historiske bygningsmassen 
kysten rundt som var i ferd 
med å forfalle, som grunnlag 
for sin virksomhet. Det 
gamle tapperiet til Esso, med 

tilhørende brygger, ble ansett som en egnet 
bygning, til tross for sin elendige forfatning. 
Ved tapperiet lå Steilenes eneste dyphavnskai, 
noe som gjør stedet egnet for anløp av større, 
verneverdige fartøy. Selve tapperiet er i dag 
verksted for restaurering av tre-båter med de 
fleste maskiner en kan trenge til slikt arbeid. 
Huset har dessuten oppholdsrom, kjøkken og 
bad, med muligheter for overnatting. Bryggene 
er istandsatt og brukes både som båtplasser 
for trebåter og som gjestehavn. 

Stiftelsen Landsteilene, som er ansvarlig 
for driften, eies av fem organisasjoner med 
tilknytning til indre Oslofjord: Nesodden 
kystlag, Kystlaget Viken, Kystlaget Vestsiden, 
Nærsnes Kystlag og Seilskøyteklubben Colin 
Archer.

Stiftelsens formål er å utvikle et miljø for 
reparasjon, restaurering og bevaring av 
tradisjonelle båter, ved siden av å ta vare på 
stedets historiske verdier. Dette omfatter også 
seilmaking, tauarbeid, og andre tilknyttede 
tradisjonelle håndverk. 

En viktig del av målsettingen er å skape et 
miljø for hele familien, via lek i strandkanten 
og fisketurer, til felles middag etter endt 
dugnadsøkt. 
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