
langt på vei bevart sin tidligere karakter. Bolighuset på Skogholt, Ødegårdsbakken 12, bygd i 
1911, står i tilnærmet uendret stand, og er et godt eksempel på villaer i sveitserstil/jugendstil. 
 
 

Bolighuset på Skogholt sett fra nedsida i 
2010. 
Foto Jørn Jensen. 

Tunet på Odden sett fra sørvest, med uthuset 
nærmest og bolighuset lengst bak.  
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
 
Nyveien ble anlagt fra Vaterland opp til Morbergtoppen i 1920-åra. I nedre del ligger 
eiendommen Granlund, Nyveien 8, med bolighus fra ca. 1892 i noe ombygd sveitserstil, uthus 
og garasje. Like ved siden av er Folkets hus, bygd som bolighus i 1890-åra, og overtatt av 
Slemmestad Arbeiderforening i 1897. Festsal ble bygd i 1900 og kinosal i 1925. Til tross for 
endret bruk og ombygging er Folkets hus en viktig bygning i lokalmiljøet. Videre oppover 
Nyveien er det en rekke villaer i 1920-åras stil, hovedsakelig i ombygd stand. 
 

  
1. mai-feiring utenfor Folkets Hus rundt 1910. 
Foto utlånt av Cementmuseet, Slemmestad.  

Bolighuset på Karlstad var en typisk 
sveitserstilsbygning. 
Foto utlånt av Henning Kristoffersen. 

 
Odalsveien følger Bøbekken oppover fra Vaterland. Den har fått navnet sitt fordi flere 
innflyttere fra Odalen, som kom til Slemmestad for å arbeide på sementfabrikken, bygde hus 
her. De eldste bygningene her er fra ca. 1910, bygd i sveitserstil, men seinere svært ombygd. 
Den mest spesielle eiendommen, Karlstad, Odalsveien 9, har bevart en stor frukthage, uthus 
og bryggerhus som er lite endret og et ombygd bolighus. 
 

Jørn Jensen og Steinar Botten, Buskerud fylkeskommune 2010 
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SLEMMESTAD 
Bygninger og bygningsmiljøer 

 
Kommunedelplanen for Slemmestad omfatter flere temaer, blant annet kulturminner og 
kulturmiljøer. Rundt 130 bygninger på ca. 90 eiendommer er vurdert og gitt lav, middels eller 
høy verneverdi. 
Planområdet er delt inn i følgende 15 kulturmiljøer: 
 
1. Vaterland. 
2. Sementfabrikken. 
3. Store Slemmestad. 
4. Arbeiderboligene. 
5. Slemmestad kirke og Heimen. 
6. Slemmestad-Ødegården. 
7. Skolene. 
8. Slemmestadveien. 
9. Strandvik - Tåje. 
10. Slemmestadbråten. 
11. Odden/Nesset. 
12. Ødegårdsbakken. 
13. Nyveien. 
14. Ødegårdslia. 
15. Odalsveien. 
 

 
Dette postkortet viser mye av sentrum ca. 1924, sett mot 
sør. Foto utlånt av Ole Sønju. 

 
 
Vaterland omfatter blant annet Sekkefabrikken Kulturhus, bygd som tønnefabrikk (tønnene 
ble brukt til lagring av sement) etter en brann i 1921, seinere omgjort til sekkefabrikk. Like 
ved ligger det tidligere fyrhuset, nå pub, hvor deler av pipa er bevart. På hver sin side av 
Vaterlandsveien ligger det karakteristiske badet fra 1922 og den lille bensinstasjonen. 
Knussestua i Nyveien 2 er blant de få bygningene på Slemmestad bygd før sementfabrikken 
ble anlagt. Den første arbeiderboligen, kalt Enerboligen, bygd i 1889, står i tilnærmet uendret 
stand.  
 
Den første sementfabrikken ble startet i 1888, med svenske eiere. Etter en konkurs i 1892 
overtok et norsk firma, A/S Christiania Portland Cementfabrik. Det var sementproduksjon på 
Slemmestad til 1990. Branner og omfattende modernisering har gjort at det er lite igjen av den 
eldste bebyggelsen. Det mest spektakulære innenfor fabrikkområdet er de fire siloene fra 



slutten av 1960-åra, hele 72 meter høye. Portnerstua fra 1920, kontorbygningen fra 1911 
(ombygd 1945) og laboratoriet fra 1909 (også ombygd) i et lite parkanlegg danner et fint 
miljø ved inngangen til fabrikken. Slambassengene fra 1950-åra er også spesielle. 
 
Tunene på to av de tre største gårdene på Slemmestad er delvis bevart. På store Slemmestad 
står våningshus og sidebygning, på Slemmestad-Ødegården er bare våningshuset bevart.  
Begge våningshus er godt bevarte sveitserstilsbygninger.    
 

Fabrikken sett fra innerst i Slemmestad-bukta. 
Foto Jørn Jensen 2008. 

Enerboligen fotografert i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
De mange arbeiderboligene har stor betydning for opplevelsen av Slemmestad som 
kulturmiljø. De fire første arbeiderboligene lå spredt rundt på Slemmestad. Enerboligen 
(nevnt ovenfor) og Treboligen er bevart. De fem like boligene i Vaterlandsveien, kalt 
Tangogårda eller Rødgårda, er bygd i 1899 og 1906. Langs Boligveien ligger de fire 
”Formannsgårda” og de sju ”Brunegårda”, mens det av Murtoget bare er bevart to av tolv. På 
oversida ligger de fire ”Heimansgårda”.  Disse fire siste arbeiderbolig-miljøene er bygd 
mellom 1910 og 1920. De er satt i stand i løpet av de siste åra, og delvis tilbakeført til 
opprinnelig utseende.   
 

Treboligen sett fra nord. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

Flere av arbeiderboligene i Slemmestad, 
trolig fotografert rundt 1930. De hvite 
bygningene midt i bildet er Murtoget, de 
mørke bak er Heimansgårda. 
Foto utlånt av Terje Martinsen. 

 

Postkort som viser Tangogårda etter 1911. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

Slemmestad nye skole fotografert tidlig i 
1980-åra. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 
Slemmestad kirke fra 1935 og Heimen, leiligheter for eldre fra 1952 og 1962, er relativt nye 
verneverdige bygninger, som er viktige elementer i Slemmestad-samfunnet. 
 
Slemmestad skole fra 1899 (påbygd til to etasjer i 1910) og Slemmestad nye skole fra 1917 
er godt bevarte bygninger, som har høy identitetsverdi for mange på Slemmestad. 
Skolebakken er en del av Oldtidsveien gjennom bygda.  
 
Slemmestadveien går gjennom planområdet. Langs veien er det noen eldre bygninger. 
Treboligen er allerede nevnt. På eiendommen Fossen (Slemmestadveien 78) er det et godt 
bevart bolighus fra 1914, nå kjent som Speiderhuset. På eiendommen Fjellhøi 
(Slemmestadveien 82) lå tidligere Kraft Landhandleri. Historien er interessant, men 
bygningen svært ombygd.  
 
Ved fjorden, lengst nordøst innenfor området, ligger den tidligere husmannsplassen Tåje, 
med et lite og gammelt bolighus. Ved sjøen nedenfor er det ei lita fiskerbu, samt ei støpt 
brygge. Området har både kultur- og naturverdier.  
 
Vest for Tåje, langs Tåjeveien, ligger flere eldre eiendommer, blant annet Dølstua og 
Slemmestadbråten. Våningshuset på Dølstua skal være Slemmestads eldste hus, trolig bygd i 
1787, men ganske modernisert. De andre bolighusene i området er modernisert, men uthusene 
står i mer opprinnelig stand. 
 
Langs sjøen, sørøst for sentrum, ligger Odden og Nesset. Odden ble bygd opp som et 
småbruk rundt 1800, og både våningshus og uthus er bevart. Seinere ble eiendommen kjøpt av 
sementfabrikken, og blant annet brukt som sommerbolig for direktører ved fabrikken. Fra den 
tida er det bevart rester etter et spesielt hageanlegg ned mot fjorden. Kjemikerboligen, tegnet 
av arkitekt Esben Poulsson og bygd i 1947, funksjonærboligen på Casablanca fra 1941 og 
driftsbestyrerboligen på Nesset fra 1940 er alle tre gode eksempler på funkisstilen. Kultur- og 
naturverdiene gjør dette til et interessant område. 
 
Langs Ødegårdsbakken (lokalt kalt Dassegata) er det flere bolig- og næringseiendommer 
bygd fra ca. 1890 til 1910. De fleste bygningene er ombygd, men det tettbygde miljøet har 


