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Innledning 

Slemmestad – vurdering av verneverdier 
 
Bakgrunnen for kommunedelplanen som denne rapporten er en del av, er en 
videre utvikling av tettstedet Slemmestad etter at det meste av industrien er 
borte. Rapporten skal ta for seg både det førindustrielle Slemmestad, som ikke 
skilte seg særlig ut fra det øvrige av jordbruksbygda Røyken, og Slemmestad 
som industristed, som har en historie som strekker seg drøyt 120 år tilbake i tid. 
De fleste bygningene som omtales i denne rapporten har tilknytning til 
industrisamfunnet, enten som produksjonsbygninger, boliger eller bygninger som 
hører hjemme i ethvert tettsted: forretninger, skoler m.m. 
 

 
Sementfabrikken fotografert i 2006. 
Foto Jørn Jensen 
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BILDE 257. Sett sørover med tønnefabrikken i forgrunnen. Postkort merket ”Slemmestad Fot. Moen” 

Dette postkortet viser mye av sentrum ca. 1924, sett mot sør. Helt i forgrunnen ser vi 
tønnefabrikken (1), med fyrhuset (2) ved siden av pipa rett bak. Den lange bygningen bak 
pipa er det tidligere stavtørkeriet (3), og den lange enetasjes bygningen til høyre for den er 
trolig et tørkehus (4), som etter å ha blitt påbygd til to etasjer ble kalt Hotell Norge. 
Bygningen med valmtak til høyre for Hotell Norge er badet (5). I høyre bildekant ser vi tre 
arbeiderboliger kalt Rødgårda eller Tangogårda. Arbeiderbolig nr. 7 (6) ser vi bare hjørnet 
av, med arbeiderbolig nr. 8 (7) og arbeiderbolig nr. 9 (8) mot venstre. Lengst til venstre er 
Knudsestua (9), bak fabrikkpipa. Ut mot torget ligger Samvirke (10), med Enerboligen (11) 
bak. Til høyre for den neste eiendommen, Lie (12), går Ødegårdsbakken opp. 
Eiendommene som ligger til denne veien er følgende: Fjellheim (13), Lund (14), Lundheim 
(15), Rundhaug (16), Skogholt (17), Nordsta (18) og Skoghøi (19). Også noe av 
bebyggelsen langs Odalsveien er med på bildet. Ut mot torget ligger Borg (20), med 
Thivander-gården eller Elvedal (21) bak, Fjell (22) og Nedberg (23) på oversida av veien. 
Bak sees nedre del av Nyveien: Fjellset (24), Granlund (25), Folkets hus (26), Rustad (27). 
Foto lånt av Ole Sønju. 
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Planområdet er delt inn i 15 kulturmiljøer. Enkelte steder er det ikke så lett å 
trekke grensen mellom miljøene, og det er derfor noen eiendommer som naturlig 
hører hjemme i mer enn ett kulturmiljø. Dette er stort sett omtalt i teksten. 
 

 
BILDE Slemmestad 003. 

Slemmestad sett fra nord, fra Bjerkåsholmen, i 2007. Slemmestadbråtan til høyre, og 
den nye bebyggelsen på Odden til venstre. 
Foto Jørn Jensen. 
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Den eldste gårdshistorien 
 
Det er antatt at den eldste bebyggelsen i Slemmestad, et gårdsbruk kalt Mosketo 
eller Moskett, lå der idrettsparken er i dag. Her var et relativt stort og ganske 
flatt areal lunt beliggende mellom bratte åssider, med en bekk rennende 
igjennom. Mosketo er nevnt i biskop Øysteins jordebok fra 1398, og i formen 
Moskett fra ca. 1575. Jordeboka fra 1398 bruker navnet ”Øfre gardenom” om 
Mosketo, noe som må bety at det også lå en gård lenger ned. Dette kan være 
Slemmestad. 
Slemmestad, i likhet med andre gårdsnavn som ender på ”stad”, kan gå tilbake 
til merovingertid (550-800) og vikingtid (800-1030). Flere av Røykens større 
gårder er ”stad”-gårder, som Kjekstad, Spikkestad, Bølstad, Askestad, Bjørnstad, 
Villingstad, Ølstad og Follestad. Gårdsnavnet Slemmestad finnes i ulike varianter 
i skriftlige kilder tilbake til rundt 1400, da formen ”a Slimastadum” forekommer i 
biskop Øysteins jordebok (kalt Røde Bok). Slimestad, Slemestadt og Slimmestad 
er skriftformer på 1500-tallet, mens nåværende skrivemåte Slemmestad finnes i 
1617. Forleddet ”slemme” skal bety ”slim”, et navn Bøbekken tidligere skal ha 
hatt. Navnet må peke på fuktige forhold nede i dalbunnen, her har det derfor 
neppe ligget gårdstun i tidligere tider. 
I skattematrikkelen fra 1647 er det to brukere. Den ene, kalt Hans Slemmestad, 
driver nedre Slemmestad. I manntallet fra 1664-1666 kommer det fram at det er 
to bruk. Det største, bnr. 1, er seinere kalt store Slemmestad, av og til øvre 
Slemmestad. 
I skattematrikkelen fra 1647 er ikke Mosketo nevnt, dette kan derfor ikke være 
et eget bruk på denne tida. 
Det var ikke oppsitterne som var eiere av Slemmestad-gårdene på 1600-tallet. 
Kongen var eier av mye, og fra midt på 1600-tallet og rundt 100 år framover var 
store Slemmestad bolig for offiserer. 
Første gang vi får vite om husene på gården er i 1702, da brukeren løytnant 
Schach fikk besøk av en kommisjon som skulle inspisere kongens eiendommer. 
Det nevnes da våningshus, bryggerhus (med bakerovn), stolpebod, staller, fjøs, 
låver, lader og kjone. Våningshuset besto av ei stue, en kove og et rom ovenpå. 
Husenes tilstand var så dårlig at de enten måtte bygges opp på nytt eller 
gjennomgå en omfattende reparasjon. Kommisjonen bemerket at åker og eng 
var forsvarlig dyrket, mens skogen var noe ”forhuggen”. 
I matrikkelen fra 1723 finnes både store og nedre Slemmestad, som var omtrent 
like store. En del av nedre Slemmestad var blitt et eget bruk, kalt nordre 
Slemmestad, men samme leilending, Ole Andersen, drev begge. Oslo Hospital 
var eier av nordre Slemmestad. Dette bruket lå ut mot sjøen, nord for området 
der fabrikken ble bygd. Et fjerde bruk, Ødegården, nevnes også i 1723. Ingen av 
Slemmestad-gårdene hadde på dette tidspunkt noe særlig skog, kun ”til Brænde 
og Gierdefang”. Store Slemmestads skog lå under Dikemark Jernverk. 
Den siste militære beboer på store Slemmestad, sersjant Hans Olsen, var død i 
1753. Den neste eieren, Niels Hendrichsen, måtte dele gården i 1764. Han 
overtok det gamle hovedbølet, mens svogeren Paul Jørgensen (1721-1784) fra 
Asker kjøpte halve gården og måtte bygge nye hus. De ble bygd nær sjøen, 
denne delen av gården ble siden kalt Lillejordet. I 1787 ble gården delt, da 
oppsto blant annet Dølstua. Først i 1824 ble oppsitterne av de ulike bruka 
sjøleiere, da det som hadde vært kongens eiendom ble solgt. Ulike delinger av 
gården og oversikt over de forskjellige eierne tas ikke med her. I 1888 var Hans 
Christian Jørgensen, kalt Christian Slemmestad, blitt eier av 2/3 av store 
Slemmestad, men solgte samme år til tre industriherrer fra Sverige, som ønsket 
å starte sementfabrikk på Slemmestad. 
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Slemmestad-Ødegården har en annerledes eierhistorie enn de andre gårdene. I 
1723 var det Lier kirke som sto som eier, og Gaute Trulsen var oppsitter. Noen 
år seinere ble gården kjøpt av sersjant Hans Olsen, som i 1735 solgte den 
videre. Utover 1700-tallet gikk Ødegården i handelen flere ganger. Opplysninger 
om gården får vi fra en rettssak fra 1802, da Jørgen Paulsen som verge for Ole 
Jensens stebarn Paul, Anne og Ole anla sak mot Ole Jensen. Anklagen gikk ut på 
at gjerdene og bygningene forfalt, og at det ble hogd for mye i skogen. Dommen 
medførte at Ole Jensen måtte flytte fra gården og skjøte den over til stesønnen 
Paul Olsen. Her kommer også fram at Ødegården hadde pliktig leveranse av ved 
til Kongsberg Sølvverk. Da Paul Olsen døde allerede i 1809, ble det broren Ole 
Olsen (1793-1859) som overtok Ødegården. I 1824 fikk han også kjøpt omtrent 
halve store Slemmestad. Etter Ole Olsens død overtok fire av sønnene de to 
gårdene store Slemmestad og Ødegården. Men i 1876 ble det foretatt en deling, 
slik at Paul Olsen (1825-1910) fikk Ødegården, og Ludvig, Johan og Andreas fikk 
hver sin del av store Slemmestad. Paul Olsens søstersønn Ole Slemmestad 
Baarsrud (1876-1919) kjøpte Ødegården i 1902. Han solgte den i 1917 til 
kommunen. Hovedbygningen ble tatt i bruk som bolig og kontor for 
kommunelegen, mens jorda ble forpaktet bort. I perioden 1934 til 1963 drev 
Sverre Flesche grønnsaksgartneri her. 
 
 
”Røyken Bygd før og nu” fra 1928 og Røyken Historielags årbok fra 1989 gjengir 
en del opplysninger om jordbruksdrifta, som vises i tabells form her. 
 
1723: 
Gård Hest Ku Sau Geit Høy 
Store Slemmestad 2 ½ 8 4 3  
Nedre Slemmestad 1 ½ 7 4 3  
Nordre Slemmestad ½  3 2  6 
Slemmestad-Ødegården 1 4 4  8 
 
 
1865: 
Gård Jord Hest Ku Havre Bygg  Rug Potet Hvete Høy 
Store Slemmestad 138 3 10 34 19,5 8 80 4 140 
Nedre Slemmestad 85 1 4 24 12  60 4 88 
Slemmestad-Ødegården 55 1 5 251 7,5  36   
 
Jord måles i mål. Korn og poteter måles i tønner, høy i skippund. 
1. Ødegården oppgir avling havre to ganger, 18 og 7 tønner. Det er mulig at de 7 
tønnene gjelder noe annet enn havre. 
 
 
De ulike kildene forteller ikke hvor gårdstunene lå til ulike tider. Store 
Slemmestad har nå tunet lengst øst på den relativt bratte åsen tidligere kalt 
Slemmestadhaugen, i dag Heimansåsen. Tunet er ganske trangt og relativt flatt, 
men terrenget faller bratt både mot sør, øst og nord. Svært få, om noen, 
gårdstun i Røyken har en slik beliggenhet, med tun så atskilt fra innmarka. Det 
er imidlertid ingen opplysninger om at tunet er flyttet hit. En teori kan være at 
tunene på nedre og store (også kalt øvre) Slemmestad opprinnelig lå tett 
sammen, der nedre Slemmestad hadde tunet sitt. Mange av gårdene i Røyken 
har hatt eller har det slik fortsatt. 
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Om nordre Slemmestad hadde eget tun, er det ingen opplysninger om. Men 
innmarka har trolig omfattet de ganske tørre bakkene ved fjorden nord for 
området der fabrikken ble bygd. 
Ødegården er ikke med på kartet over Slemmestad fra 1888, men Bøbekken er 
her kalt Ødegaardsbækken. Det er ingen grunn til å tro at tunet har ligget et 
annet sted enn der det ligger i dag. 
 

 
BILDE 4152 

Dette bildet er tatt rundt 1915. Oppe på haugen til venstre sees det meste av gårdstunet 
på store Slemmestad, mens sidebygningen og våningshuset på nedre Slemmestad sees 
rett til venstre for den høye pipa til tønnefabrikken. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 
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Sementfabrikkens historie 
 
Slemmestad var fram til 1888 et bondesamfunn, men med en god plassering ved 
Oslofjorden, og god tilgang på råstoffet kalkstein. Terje Martinsen skriver 
følgende om framveksten av Slemmestad som industristed i "Røyken. Bygda og 
menneskene. 1840-1940": 
”Etter at den såkalte Portland-sementen var oppfunnet i England i 1844, kom 
produksjonen av slik sement i gang i flere land. Ett av råstoffene som ble brukt 
var kalkstein, og der hvor det var fjell av kalkstein, så man muligheter for slik 
produksjon. Slemmestad-området har slike forekomster. 
Sementproduksjonen var kapitalkrevende, og i Norge var tilgangen på kapital 
begrenset i 1880-åra. Derfor skulle det bli et svensk-tysk selskap som 5. 
november 1888 stiftet "Christiania Cement Aktie-Bolag". De fleste aksjonærene 
var fra Skåne. I Slemmestad kjøpte selskapet eiendommene Nedre Slemmestad, 
Lillelien og Slemmestadodden. Anleggsarbeidene kom ikke skikkelig i gang før i 
1889, og det viste seg snart at de ble større enn man hadde regnet med. 
 
På generalforsamlingen 29. juli 1889 ble det opplyst at to sjaktovner i selve 
sementfabrikken var på det nærmeste ferdig, skorsteinen til ringovnen var under 
oppførelse, også ringovnen og bygningen den skulle være plassert i. En del 
planeringsarbeider var utført, sporveien mellom fabrikkplassen og havna var 
ferdig, og pelene til brygga var nedrammet. Et dampkjøkken var innrettet for 
arbeiderne, og to arbeiderboliger under bygging. Generalforsamlingen ett år 
seinere forteller ikke noe om drifta på Slemmestad, som forsøksvis var satt i 
gang i 1889. Men andre kilder forteller om vanskeligheter. Vi siterer videre fra 
"Røyken. Bygda og menneskene. 1840-1940": 
”Dessuten viste det seg at den harde ortocerkalken i Slemmestad var vanskelig å 
bruke. Denne type kalkstein hadde ikke vært brukt til sementproduksjon 
tidligere. Ledelse og aksjonærer mistet motet, og allerede etter to år ga 
selskapet opp på grunn av store tap." 
 

 
BILDE 4501 

Teglverket var blant de første bygningene som ble satt opp, allerede 
rundt 1890. Det var en stor bygning i teglstein, 70-80 meter lang, 
plassert rett nedenfor tunet på nedre Slemmestad. 
Bildet er hentet fra ”Christiania Portland Cementfabrik 1892 - 1942”. 
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Etter konkurs i 1892 ble et nytt selskap, med norske eiere, startet. Dette var A/S 
Christiania Portland Cementfabrik. De overtok sementfabrikken med tilhørende 
teglverk, tønnefabrikk, jordeiendom og beholdninger. Industriselskapet eide nå 
det meste av arealene i Slemmestad, men hadde altså problemer med råstoffet. 
Driften i 1892 begrenset seg bare til teglverket, mens sementfabrikken ble 
ombygd og oppgradert. Etter få år ble Langøya ved Holmestrand kjøpt, og 
råstoffet ble hentet herfra. Dette fordret innkjøp av en lekter og anlegg av 
taubane fra havna til fabrikken. 
Bedriften gikk dårlig i de første åra, av ulike årsaker. I 50-års-beretningen står 
følgende: ”…de fem årene 1892-1896 viser likevel en slik rekke uheldige 
omstendigheter at en sjelden finner maken. For det første overtok man et 
ubrukelig fabrikkanlegg og moderniserte det med store omkostninger – for så å 
opdage at det ennu stod meget igjen før en turde håpe på normal drift. For det 
annet viste det sig at reservene av råmateriale var langt mindre enn antatt, og 
at man følgelig måtte gå til innkjøp av nye kalkfelter. For det tredje var 
avsetningsforholdene lenge vanskelige og prisene dårlige. Til dette kom så som 
et fjerde og like viktig moment, det evindelige strev med å få frem et første 
klasses produkt…” 
 
De siste åra fram mot århundreskiftet var det oppgangstider og stor 
byggevirksomhet med dermed økende etterspørsel etter sement. Dette førte til 
oppsving for sementfabrikken. 50-års-beretningen sier følgende: ”Årene mellem 
1897 og 1900 var ikke bare den første virkelig gode konjunktur i selskapets 
historie, de representerer også den første store utvidelses- og 
nyanskaffelsesperiode.” I åra 1897 - 1903 ble det blant annet bygd nytt 
valseverk, dampmaskin, pakkemaskinhus, taubaner, sementmagasin, klinkerhall 
og rørmølle, i tillegg til at sjaktovene ble ombygd. 
 
Imidlertid ble teglverket nedlagt i 1899, etter problemer blant annet med 
kvaliteten på teglsteinen gjennom flere år. 
 
En tabell som viser de faste eiendommers bokførte verdier er interessant i denne 
sammenheng mest fordi den forteller hvilke bygninger som fantes i 1890-åra: 
 
 1/6-1892 31/12-1899 
Cementfabrikken kr 154 883 kr 762 666 
Teglverket kr 70 000 kr 136 663 
Tønnefabrikken kr 20 000 kr 25 504 
Arbeiderboligene kr 20 000 kr 43 364 
Våningshusene kr 9 000 kr 12 300 
Laboratoriet kr 1 000 kr 1 602 
Kontorbygningen kr 1 000 kr 1 168 
Villaen kr 2 000 kr 2 190 
Havnen kr 4 000 kr 25 445 
Jordeiendommene kr 65 000 kr 69 072 
 
I de første åra etter århundreskiftet var det nedgangstider og mindre 
etterspørsel etter sement. Likevel ble det fortsatt foretatt investeringer. 
Fabrikken gikk over til elektrisk drift høsten 1903. I 1907 ble det oppført en ny 
fabrikk for spesialsement. Da hadde konjunkturene igjen snudd, og dette året ble 
det beste i fabrikkens 15 år lange historie. 
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BILDE 2207. 

Fabrikken med ringovn og sjaktovn ca. 1903. 
Foto utlånt av Cementmuseet, Slemmestad. 

 
I mai 1908 brant fabrikken. På det tidspunkt besto fabrikken av trebygninger, og 
brannen spredte seg raskt. Både selve fabrikkanlegget, lagerhusene for sement 
og en del av pakkhusene på brygga brant. Det eneste som sto igjen var ovnene 
og tønnefabrikken, samt arbeider- og funksjonærboligene. 
50-års-beretningen avslutter kapitlet om ”De grunnleggende år fra 1892 til 
brannen i 1908” på følgende måte: 
”Brannen i 1908 setter skjel i selskapets historie, den betegner avslutningen av 
den første periode i dets utvikling og innledningen til den annen. Den nye fabrikk 
som reiste sig på Slemmestad var nok en fortsettelse av den gamle, men i 
teknisk henseende betydde den et brudd med den linje som hittil var fulgt og 
den tok nye opfinnelser i bruk. Derigjennem viste den også vei for den senere 
utvikling av norsk cementindustri.” 
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BILDE 259. Slemmestad ca. 1903. 

Her sees den østligste delen av fabrikkområdet på et postkort sendt i desember 1903. 
Foto utlånt av Ole Sønju. 

 
Kort tid etter brannen ble det besluttet å bygge opp igjen fabrikken. De ni 
sjaktovnene kunne fortsatt brukes, og ble satt i produksjon i mai 1909. I tillegg 
ble det bygd to nye roterovner. I løpet av de neste par åra ble også andre 
produksjonsbygninger reist, alle arbeiderboligene ble reparert og arbeidernes 
spisehus forbedret. Laboratoriet ble bygd i 1909. Tre nye arbeiderboliger (nr. 11-
13) og to arbeiderbarakker ble bygd. Ny kontorbygning ble satt opp i 1911. 
Samme år ble det bygd nytt snekkerverksted og ny dampskipsbrygge. I 1912 ble 
det også bygd en roterovn nr. 3. 
En opplysning i bedriftens 50-års-jubileumsskrift forteller om annen virksomhet 
på Slemmestad. Her står det at røyk og støv fra roterovnene førte til at nesten 
alle isdameierne i omegnen reiste erstatningskrav. Sakene pågikk gjennom flere 
år og selskapet måtte betale skadebøter. 
 



 - 13 - 

 
BILDE 4136 

Her sees sementfabrikken, gjenoppbygd etter brannen. 
Foto tilhører Cementmuseet Slemmestad. 

 
Jubileumsskriftet forteller detaljert om fabrikken fra år til år, noe vi ikke kan ta 
med her. Men opplysninger om nybygg er interessant. To nye roterovner ble 
bygd i perioden 1914 til 1919, slamanlegg på samme tid. Nytt stavtørkeri bygd i 
1918/1920, transformatorhuset ble bygd i 1915/1916, arbeiderboliger i 
1916/1919, låve på nedre Slemmestad i 1918/1919, gårdsbestyrerbolig i 1918 
og nytt bad i 1922. I 1935/1936 ble det bygd nytt fjøs på nedre Slemmestad. Ny 
slamsilo ble bygd i 1937. 
Sommeren 1939 ble det besluttet å bygge nye boliger for driftsbestyreren og 
kjemikeren. Se kulturmiljø 11. 
 
Sementfabrikken var i drift under krigen. I løpet av disse åra ble det lagt planer 
for en betydelig utvidelse og modernisering av fabrikken, med tanke på stor 
etterspørsel etter sement etter krigen. I åra 1947 til 1950 ble ”den nye fabrikken 
bygget inn i den gamle”, som det er formulert i jubileumsskriftet gitt ut i 1967. 
”Først ble en bygning revet og erstattet med en ny, derefter ble en annen 
gammel bygningsdel erstattet på samme måte, samtidig som man måtte 
gjennomføre provisoriske tiltak for å holde produksjonen gående.” Roterovn nr. 7 
ble satt i drift i 1951, og nr. 8 i 1963. Av andre større endringer var anlegg av ny 
kai på sørsida av Slemmestadbukta, den er kalt Steinkaia. Nytt verksted ble 
bygd langs Vaterlandsveien nedenfor gårdstunet på nedre Slemmestad, fordi det 
gamle verkstedet ble revet. 
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BILDE 58 

Dette postkortet, med enerett Asker Bokhandel, viser sementfabrikken, trolig i 1940-åra. 
Bygningene til høyre, nærmest sjøen, inneholdt garderobe, kantine, kontor, arkiv m.m. 
De store bygningene i forgrunnen var lager for tønnestavene. 
Foto utlånt av Dagny Kjellin. 

 
Tønnefabrikken, som unngikk brannen i 1908, ble ombygd og utvidet i 1911/12, 
med bl.a. nytt lagerhus for tønner, og fikk nytt maskineri 1916. Den ble 
ytterligere utvidet i 1916, og i 1919/1920 ble et nytt og moderne stavtørkeri 
oppført i tønnefabrikken. I 1921 brant tønnefabrikken, med stavtørkeri og 
lagerhus. 
 
Opprinnelig var sementen pakket dels i tønner à 180 kilo, dels i jutesekker à 56 
2/3 kilo (3 sekker pr. tønne). I 1927 begynte man forsøksvis med å pakke 
sementen i papirsekker, og samme år anskaffet man en papirsekkemaskin. 
Tønnefabrikken ble likevel ikke nedlagt før i 1940, og fram til da ser det ut til at 
pakking i tønner og jutesekker gradvis ble faset ut. 
 
Sementproduksjonen på Slemmestad ble avviklet i perioden 1985-1990. 
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Beskrivelse av kulturmiljøer 
 
De ulike kulturmiljøene er avgrenset slik som det virker naturlig, med landskap 
og bebyggelsens struktur og funksjon som utgangspunkt. Dette er naturlig nok 
basert på skjønn, og grensene mellom kulturmiljøene kan derfor sikkert være 
gjenstand for diskusjon. Enkelte eiendommer kan høre hjemme i mer enn ett 
kulturmiljø, men er av praktiske grunner plassert i kun ett, men med henvisning 
i teksten. 
 

 
Eldre bygning på fabrikkområdet. 
Foto Jørn Jensen 2009 
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Kulturmiljø 1 - Vaterland (Sentrum) 
 
Dette kulturmiljøet kan deles i to delområder. Området nærmest sjøen er 
gammelt industriområde, som i dag er preget av næring og kultur. Her er 
biblioteket og Sekkefabrikken Kulturhus, som sannsynligvis skal utvikles videre. 
Bygningsmassen har fått sitt preg midt på 1900-tallet, som et resultat av mange 
endringer, både i industriperioden og ikke minst seinere. Badet og Hotell Norge 
har form av definerte bygningsvolumer med særpreg, mens den øvrige 
bebyggelsen har mer preg av tilfeldige ombygginger og en lite planmessig 
struktur. Det meste av bebyggelsen er i en etasje, bare Hotell Norge og deler av 
Sekkefabrikken har to etasjer eller en tilsvarende høyde. Dette, sammen med 
den åpne og varierte strukturen, gir området mange av sine kvaliteter. Det gir en 
balanse i bygningsvolumene rundt torget og en god kontakt mellom havna og 
bebyggelsen innenfor. 
 

 
BILDE Vaterland 001 

Mot Vaterland, med portnerstua til venstre og badet midt i bildet. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
Høy og kompakt bebyggelse i dette området vil gi inntrykk av å stenge store 
deler av Slemmestad ute fra sjøen og forrykke balansen i miljøet rundt torget. 
Området vil likevel tåle en del endringer. Det tidligere vaskeriet, den søndre 
delen av Sekkefabrikken og bygningen som i dag huser puben, er de delene av 
bygningsmassen som lettest kan skiftes ut uten at den antikvariske verdien blir 
særlig redusert. Ny bebyggelse bør maksimalt være i to etasjer, og 
utnyttelsesgraden bør ikke økes. 
 
Det er nær forbindelse mellom sekkefabrikken og badet på østsida av 
Vaterlandsveien og arbeiderboligene på motsatt side, både visuelt og historisk. 
Bebyggelsen på begge sider ligger noe tilbaketrukket, med noen store trær på 
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østsida og små hager foran boligene på vestsida, noe som gir Vaterlandsveien 
mer preg av å være en åpen plass enn en vei. 
 

 
BILDE 257 (beskåret, bare nedre del). 

Dette er et utsnitt av et postkort fra ca. 1924, som viser tønnefabrikken (1) med 
nærmeste omgivelser. Til venstre er fyrhuset (2) ved siden av pipa. Bak pipa er 
stavtørkeriet (3), med et tørkehus (4), seinere ombygd til Hotell Norge til høyre. Hele 
bildet er gjengitt i innledningen. 
Foto utlånt av Ole Sønju. 

 
Den største bygningen i dette området kalles i dag Sekkefabrikken, og rommer 
Sekkefabrikken Kulturhus og biblioteket med sementmuseet og geologisenteret. 
Den har adresse Vaterlandsveien 9, 11 og 13 og gnr. 38/554, utskilt fra 
Slemmestad Fabrikker 38/162 i 2000. Tønnefabrikken var blant de første 
bygningene som ble satt opp etter at sementfabrikken ble anlagt i 1888. Den 
overlevde brannen i 1908, men en brann i juli 1921 rammet både tønne-
fabrikken, stavtørkeriet, lagerhuset og et betydelig opplag av stav og materialer. 
Året etter ble tønnefabrikken gjenoppbygd. Den østligste og laveste delen var 
snekkerverksted. Den nye fabrikken sees på bildet ovenfor. Et jernbanespor førte 
fra tønnefabrikken til brygga. Det karakteristiske takoppbygget ble seinere 
ombygd, og fløyen langs Vaterlandsveien ble bygd etter krigen. Sekkefabrikken 
er blitt kalt "Dunken". 
Bygningen består av to bygningsvolumer bygd i vinkel. Den største og eldste 
bygningskroppen har møneretning øst-vest og ligger lengst nord. Den østre 
delen er lavest, men hele bygningen er i én etasje. Her har skjedd endringer 
med fasadekledning, vinduer og mindre tilbygg. Den delen som ligger nærmest 
badet, er bygd etter 1950. 
Sekkefabrikken er en viktig del av industrimiljøet i sentrum, men bygnings-
messige endringer reduserer verneverdien til middels. Gavlveggen mot 
Vaterlandsveien er et karakteristisk innslag i gatebildet. 
 

  
BILDE Sekkefabrikken 001 

Til venstre det tidligere fyrhuset, der puben nå 
holder til. Bygningen til høyre, der biblioteket 
er i dag, var snekkerverksted, og 
sammenbygd med tønne-/sekkefabrikken. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

BILDE Sekkefabrikken 009 

Sekkefabrikkens fasade mot 
Vaterlandsveien. 
Foto Jørn Jensen 2007. 
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BILDE Sementfabrikken 010 

Den nyeste delen av sekkefabrikken, ut 
mot Vaterland, i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE 4502. 

Tønnefabrikken før brannen i 1921. 
Bildet er hentet fra ”Christiania Portland Cementfabrik 
1892 – 1942” 

 
Det tidligere fyrhuset ligger sør for sekkefabrikken og tilbaketrukket fra 
Vaterlandsveien. Denne eiendommen har i dag gnr. 38/491 og adresse 
Vaterlandsveien 7. Bygningen er sannsynligvis oppført i 1890-åra som fyrhus for 
tønnefabrikken og stavtørkeriet. Etter krigen var det suppekjøkken her, i dag 
holder Gamle Slemmestad Pub til i bygningen. Trolig er den oppført i teglstein, 
men er svært ombygd. Den opprinnelig rundt 22 meter høye pipa i teglstein er 
forkortet for få år siden. 
Fyrhuset er en del av industrimiljøet i sentrum, men bygningsmessige endringer 
reduserer verneverdien til middels. Pipa er et viktig element i miljøet, sjøl om 
den er gjort kortere. 
 

BILDE Fyrhuset 004 

Det tidligere fyrhuset i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE 4519 

Fyrhuset fotografert i 1989. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

 
Sør for sekkefabrikken ligger en toetasjes bygning kalt Hotell Norge 38/492, 
Vaterlandsveien 5. Den er trolig bygd som tørkehus i forbindelse med 
tønnefabrikken tidlig på 1900-tallet, og ombygd og påbygd til to etasjer rundt 
1950. Den ble etter ombygging brukt til hybler for arbeidere bosatt andre steder. 
Her har også vært annen virksomhet, som for eksempel posthus og spisesal. 
Første etasje er i pussa mur, den påbygde andreetasjen har eternittplater. 
Vinduer med småruter og valmtak gjør at den skiller seg noe ut fra de andre 
husene i sentrum. 
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Hotell Norge får middels verneverdi, som en viktig del av miljøet i sentrum. Den 
har et helhetlig arkitektonisk uttrykk og høy autentisitet i forhold til 
ombyggingen. 
 

 
BILDE Hotell Norge 002 

Hotell Norge fotografert i 2007, med siloene til 
sementfabrikken i bakgrunnen. 

Foto Jørn Jensen. 
 

 
BILDE 4144 

Dette bildet gir en god oversikt over området rundt sekkefabrikken. Det er trolig tatt i 
1950-åra. Vi ser at Hotell Norge fortsatt bare er i en etasje, og det er ganske åpent 
mellom bygningene. Den brede bygningen lengst til høyre var materiallager til 
tønnefabrikken og ble revet i 1980-åra. 
Foto utlånt av Cementmuseet, Slemmestad. 
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Øst for Hotell Norge, og sammenbygd med det, ligger det tidligere stavtørkeriet 
38/492, Vaterlandsveien 1, med hovedfasaden ut mot torget. Bygningen kan 
være bygd i 1920-åra, og var opprinnelig stavtørkeri. Seinere ble den nederste 
delen mot sjøen vaskeri for fabrikken. Vaskeriet var også brukt av privatpersoner 
på Slemmestad. Det er en enetasjes bygning i pussa mur, som er ganske 
modernisert. Eldre bilder viser fasaden mot sør helt uten vinduer. Bygningen er 
en del av industrimiljøet i sentrum, men bygningsmessige endringer reduserer 
verneverdien til lav. 
 

 
BILDE Vaskeriet 001 

Bygningen som opprinnelig var stavtørkeri, 
fotografert i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Badet 38/546, Vaterlandsveien 3, danner skille mellom den brede delen av 
Vaterlandsveien utenfor Sekkefabrikken, og torget. Det er en enetasjes bygning 
med høyt valmtak, 16 m lang og 8,5 m bred, oppført i pussa teglstein. Det er 
satt inn nyere vinduer i de opprinnelige åpningene, ellers er bygningen i 
hovedsak original. Den er bygd i 1922 som bad, og var i bruk til 1970-åra, da de 
fleste arbeiderboligene hadde fått innlagt bad. 
Bygningens opprinnelige hovedform og stilpreg er bevart. Badet har en sentral 
plassering, nær arbeiderboligene, og det har vært et svært viktig bygg sosialt 
sett. Bygningen definerer dessuten gateløpet og er en viktig del av 
sentrumsbebyggelsen. Den får høy verneverdi. 
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BILDE Badet 007 

Badet med Hotell Norge bak er en sentral del av 
gatebildet i sentrum. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 

BILDE Badet 001 

Inngangspartiet på søndre 
kortvegg har beholdt detaljer i 
stilarten 1920-talls klassisisme. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

 
På motsatt side av Vaterlandsveien, rett sør for Arbeiderbolig nr. 9, ligger den 
tidligere bensinstasjonen. Den har seinere vært brukt som drosjebu, men har 
nå gått ut av bruk. Det er en liten bygning i pusset mur, med et stort 
utstikkende tak og nyere vinduer og dør. Det er en spesiell og sjelden bygning og 
får høy verneverdi. Tidligere var det en smørehall bak bensinstasjonen. Karl 
Nielsen (1898-1973) og svigerfaren Anders Andersen, som bodde i den 
nærmeste arbeiderboligen, drev bensinstasjonen. 
 

BILDE Bensinstasjonen 007 

Bensinstasjonen med Tangogårda bak. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 

BILDE Bensinstasjonen 006 

Bensinstasjonen med det tidligere 
samvirkelaget bak. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
 
Det andre delen av kulturmiljøet dannes av den tidligere sentrumsbebyggelsen, 
en god blanding av forretninger og boliger, både opprinnelig og nå. De fleste 
enkeltbygningene har redusert egenverdi på grunn av til dels store 
bygningsmessige endringer i siste del av 1900-tallet. Strukturen er imidlertid i 
hovedsak bevart. Her har bare to bygninger fått høy verneverdi som 
enkeltbygninger. 
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BILDE 258. 

Dette postkortet som viser deler av Slemmestad sentrum i 1921 er tatt fra 
Bryggehaugen nederst i Nyveien mot vest. Den nærmeste eiendommen er 
Samvirke, Nyveien 1, med uthus. Bak sees Lie, Ødegårdsbakken 2, 4 og 6. Den 
hvite bygningen bak bolighuset er Fjellheim, Ødegårdsbakken 1, med Tivander-
gården i Odalsveien 1 (mørk bygning) til høyre og samvirkelagets eiendom Borg 
(hvit bygning) lenger fram. Arbeiderboligene i Boligveien sees i bakgrunnen. 
Kopi av postkort, ”Parti fra Slemmestad”. Eneret J. K. A. Foss, Røken. Utlånt av Ole Sønju. 

 
 
Nyveien 2 38/515, den såkalte Knussestua, ligger helt i utkanten av området, 
på østsida av Nyveien. Den har betydning for opplevelsen av veiløpene både i 
Bryggeveien og Nyveien. Bolighuset ser ut som en bygning i enkel sveitserstil, 
men skal ha en eldre opprinnelse, bygd før sementfabrikkens tid. Det kan se ut 
som eldste del har vært en toromsstue, kanskje bare med ett rom i tømmer. 
Huset er modernisert i 2002. Slakter Knudsen bodde her, dette ga huset navnet 
Knussestua. Det er sannsynlig at dette er Johan Knudsen (1819-1893), som 
bodde på Lillejordet i 1875 og var slakter. Han døde som fattiglem på 
Slemmestad. 
Bygningen får høy verneverdi, begrunnet med at den er blant de eldste i 
området, bygd før sementfabrikken. Den har delvis bevart utseendet fra 
ombygging rundt 1910, og har en interessant bygningshistorie med en gammel 
tømmerkjerne. 
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BILDE Knudsestua 002. 

Knussestua i 2007. Uthuset er av nyere dato. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Enerboligen 38/464 i Nyveien 3 er den eneste arbeiderboligen i dette området. 
Den er plassert på vestsida av Nyveien, litt opp for torget. Dette er Slemmestads 
første arbeiderbolig, bygd i 1889, en halvannenetasjes bygning i pusset teglstein. 
En branntakst fra 1890 omtaler den slik: ”Arbeidebolig af Mur i 1 Etage & Kvist 
indeholder 8 Værelser og 8 Kjøkkener”. Den er seinere ombygd til tre leiligheter. 
To spisse arker på hver side av taket ble ombygd til oppløft i 1960. Den ble noe 
modernisert i 1990. 
Enerboligen har høy verneverdi. Hovedform og stilpreg er ivaretatt. Den er en 
svært viktig del av bygningsmiljøet rundt sementfabrikken. Bygningen har også 
høy verdi som del av den gamle sentrumsbebyggelsen på Slemmestad. 
 

 
BILDE 257 Utsnitt som viser Samvirke og Enerboligen. 

Utsnitt fra postkort fra ca. 1924 viser Enerboligen med de 
opprinnelige arkene. 
Foto utlånt av Ole Sønju. 
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BILDE Enerboligen 006 

Enerboligen fotografert i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

 

BILDE Enerboligen 009 

Enerboligen sett fra oversida, fra Nyveien, i 
2007. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Nedenfor Enerboligen ligger eiendommen Samvirke 39/13, Nyveien 1, ut mot 
torget. Her ble det bygd forretningsgård med butikk, bakeri, bestyrerleilighet og 
uthus i 1910. Bygningen ble kalt Kooperativen. Den ble bygd av 
sementfabrikken, som leide den ut til Slemmestad Kooperative Handelsselskab. 
Dette var en halvannenetasjes bygning preget av jugendstilen, som ble forlenget 
mot vest i 1930-åra, og ble kledd med eternittplater i 1950-åra. Den brant i 
1969, dagens bygning ble satt opp kort tid etter brannen. Her var også 
opprinnelig uthus som omkranset gårdsplassen på tre sider. Den nye lave 
bebyggelsen har naturlig nok ingen antikvarisk verdi, heller ikke særlig stor 
miljøverdi, men utmerker seg ikke på noen negativ måte. 
 

BILDE Samvirke 003 

Den nye bebyggelsen på Samvirke, med 
Enerboligen bak i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE 3295 

Kooperativen, etter at bygningen ble forlenget 
mot sørvest. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 
Rett vest for Samvirke ligger Lie 40/15, Ødegårdsbakken 2, 4 og 6. Eiendommen 
ble bebygd i 1888. Første eier var Harald Lillelien (1869-1955), som arbeidet 
som formann på snekkerverkstedet på sementfabrikken, og hadde snekker-
verksted i et tilbygg til bolighuset. En branntakst fra 1891 forteller at her var 
hovedbygning, vinkelbygning, uthus og vedskur. De to sistnevnte bygningene ble 
trolig erstattet av sidebygningen fra ca. 1910. Ned mot Bøbekken lå en 
frukthage, der torget seinere ble anlagt. 
I dag består eiendommen av tre bygninger. Den nyeste bygningen har adresse 
Ødegårdsbakken 2, og er en enetasjes bygning med halvvalmet tak, i dag 
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ganske ombygd. Den ble bygd i 1919 av Harald Lillelien som forretningslokale for 
sønnen pølsemaker Asbjørn Lillelien, som drev kolonial, kjøttforretning og 
pølsemakeri. Ut mot Ødegårdsbakken ligger sidebygningen bygd ca. 1910, en 
liten halvannenetasjes bygning i bindingsverk, en del modernisert. Her har det 
vært ulike typer forretninger og annen næringsvirksomhet. Den har adresse 
Ødegårdsbakken 4, mens bolighuset fra 1888 har nr. 6. Det var opprinnelig en 
tradisjonell sveitserstilsbygning i halvannen etasje oppført i tømmer, bygd av 
den 19-årige Harald Lillelien. Alle tre bygninger har gjennomgått ulike 
bygningsmessige endringer, men har sin opprinnelige form intakt. 
Eiendommen, og de enkelte bygningene, har middels verneverdi. Det faktum at 
dette er den første bebygde eiendommen i sentrum etter at sementfabrikken ble 
anlagt, og en lang historie med ulik næringsvirksomhet, trekker verdien opp, 
mens endringene av bygningene reduserer verneverdien. 
 
 

  
BILDE Ødegårdsbakken 6 006. 

Alle tre husene på eiendommen sett fra torget 
i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Ødegårdsbakken 6 003. 

Det moderniserte bolighuset i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Det var tidligere mindre veier eller stier mellom flere av eiendommene i 
Vaterland. Mellom Samvirke og Lie var det en passasje, som ble kalt 
Smalgangen. Mellom Lie og eiendommen på oversida, Lundheim, var det også en 
mindre vei. 
 
På vestsida av Ødegårdsbakken ligger eiendommen Fjellheim 40/14, 
Ødegårdsbakken 1. Edvard Eriksen Ølstad, som i 1900 var steinsetter ved 
sementfabrikken, fikk i 1891 kontrakt på et jordstykke til bygseltomt. En 
branntakst fra 1894 forteller at her var bolighus og to uthus. Bolighuset 
inneholdt kun ett tømmerrom i 1. etasje, resten av 1. etasje var i fakkmur. Eldre 
bilder viser et tradisjonelt halvannenetasjes sveitserstilshus. I 1917 ble 
eiendommen utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 og solgt til Anders Nilsen 
(f. 1891). Han var sønn av den kjente Nils Stallkar, formann på sementfabrikken, 
og en av de første i Slemmestad som hadde bil. 
Bolighuset ble ombygd i 1960-åra. Det var flere bygninger på eiendommen. Mot 
Odalsveien var det et ganske langt uthus, brukt som garasje. Dette uthuset sees 
på bilde fra 1920-åra. Nederst mot torget var det en liten bygning som i 1960-
åra var brukt som bokhandel, og ble erstattet av bankens nybygg i 1970-åra. Før 
dette ble det bygd et forretningslokale mot Ødegårdsbakken, som fortsatt er i 
bruk som blomsterbutikk. 
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Bebyggelsen her i dag er preget av lite planmessig utbygging og framstår som 
lite tiltalende og antikvarisk helt uinteressant, og får dermed lav verneverdi. Den 
kan imidlertid inneholde rester etter det gamle bolighuset. 
Ny bebyggelse her må både i form og størrelse tilpasse seg naboeiendommene i 
sør og øst. 
 

 
BILDE Fjellheim 003 

Bolighuset på Fjellheim sett fra hagen i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
De to sistnevnte eiendommene er også en del av kulturmiljø 12 
Ødegårdsbakken. 
 
Torget avgrenses mot sørvest av eiendommen, som opprinnelig het Borg 40/12. 
Den er i dag slått sammen med Elvedal 40/2, Odalsveien 1. Borg ble utskilt i 
1916, men bebygd tidligere, trolig rundt 1910. Slemmestad kooperative 
Handelsselskap fikk skjøte i 1917. En branntakst fra 1920 forteller at 
hovedbygningen er i tre etasjer med kjeller, 11 meter lang og 7 meter bred. I 1. 
etasje er det manufakturforretning, i 2. etasje trolig leilighet. Kjelleren, kalt 
varekjeller, ser ut til å være nyinnredet. Her er det butikk, der det selges melk, 
frukt og bakverk, og en tilstøtende kafé. Taksten sier også at det til dels er satt 
inn speilglassvinduer. Seinere har det også vært annen forretningsdrift, blant 
annet jernvareforretning og melkeutsalg. 
Den tidligere sveitserstilsbygningen i to fulle etasjer er seinere tilbygd (første 
gang i 1932/1933) og totalt ombygd, trolig i 1950-åra, og får lav verneverdi. 
Med sin beliggenhet ut mot torget har bebyggelsen her stor betydning både for 
definering av gateløpet i Odalsveien og for opplevelsen av torget. Den gamle 
bygningen til Samvirkelaget er forbundet med nabobygningen Thivander-gården, 
på Elvedal 40/2, Odalsveien 1. Se kulturmiljø 15 Odalsveien. 
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BILDE Borg 002 

Borg sett fra torget. Den eldste delen til 
venstre. 
Foto 2007 Jørn Jensen. 

BILDE Borg 003 

Borg sett fra Odalsveien. I forgrunnen bygget 
som forbinder Borg og Elvedal. 
Foto 2007 Jørn Jensen. 

 
 
Ny bebyggelse på disse to eiendommene bør ikke framstå som et samlet 
kompakt volum med større høyder enn nåværende hus. En oppdeling i to 
bygninger, slik det har vært, vil være det beste. Den lille kneika nederst i 
Odalsveien er et landskapstrekk som bør få innvirkning på hvordan bebyggelsen 
utformes. Bevaring/tilbakeføring av Thivander-gården er et alternativ. 
 
Store deler av planområdet er vist som spesialområde bevaring. Med unntak av 
arbeiderboligene har de aller fleste bygningene fått lav eller middels verneverdi 
vurdert enkeltvis. Bebyggelsesstrukturen har imidlertid verdi, noe som bør 
gjenspeiles i planen. Det er rimelig å anta at bestemmelser for byggehøyder og 
utnyttelse vil være tilstrekkelig for å ivareta strøkets karakter for store deler av 
området. 
Med bakgrunn i vår beskrivelse av områdene ovenfor og rapporten anbefaler vi 
at grensa for spesialområdene justeres. 
 
Bøbekken er på plankartet tegnet med en uregelmessig og kantete form, som 
den umulig kan ha hatt da den var åpen. Vi anbefaler at det vurderes om den 
kan få et løp som samsvarer mer med tidligere situasjon. 
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BILDE 4512 

Postkort fra ca. 1912 som viser Slemmestad Kooperative Handelsselskab, med 
Knussestua til venstre og Enerboligen til høyre. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

 

 
Til venstre bygningen som erstattet Kooperativen, til høyre forretningsgården på 
Lie, Enerboligen bak. 
Foto Jørn Jensen 2007 
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Kulturmiljø 2 – Sementfabrikken og gårdene nedre 
Slemmestad og Lillejordet. 
 
Dette kulturmiljøet omfatter et stort areal, som fram til 1980-åra var sterkt 
utnyttet. Siden er det foretatt en kraftig ”opprydning” i den indre og midtre 
delen, som i dag i hovedsak ligger ubebygd. I 1990-åra ble den øvre delen av 
fabrikken revet, og materialene fylt ut i sjøen ved Kudammen, sør for Tåje. 
 

 
BILDE 4134. 

Dette flyfotoet fra 1966 viser sementfabrikken og noe av sentrum. Her sees tydelig 
transportbåndet som førte kalksteinen fra ”Steinkaia” på Odden og opp til fabrikken. 
Foto tilhører Cementmuseet, Slemmestad. 

 
 
Langs Vaterlandsveien og langs sjøen er det fortsatt bygninger av ulik type og 
alder. 
 
Fabrikkområdet er i dag preget av de store siloene. De fire største og nyeste 
rager hele 72 meter i været og er synlige over et stort område. Sør for disse er 
det tre noe lavere siloer, som ligger parallelt med kaia. Siloene er bygd sammen 
med pakkeriet. Sørvest for de tre siloene, ut mot kaia, er det en lavere bygning, 
som har inneholdt garderobe, kontor, spisesal m.m. Alt er oppført i betong, og 
bygd fra 1947 og framover. Bak (nord for) de tre lave siloene er en av de eldre 
bygningene. Nord for pakkeriet ligger en stor oljetank. Innerst i bukta er 
bilpakkeriet, med fire siloer bak. Her står fortsatt noen få av fundamentene til 
transportbåndet for kalksteinen. Den delen av fabrikken som er omtalt her, var 
den østre delen av fabrikkområdet. Den midtre delen, som inneholdt selve 
fabrikken, med ovner, hovedlager, sementmølleri, kompressorhus og 
brennerplass, ligger i hovedsak uten bygninger. Kartet fra 1978 gir en god 
oversikt. Lengst nordvest ligger fortsatt to slambasseng, og lengst sørvest, ut 
mot Vaterlandsveien, verksteder. I nordvest er transformatorstasjon, også en 
eldre bygning. Den er omtalt som ny i en branntakst fra 1921. Eldste del er i 
pusset teglstein, et stort tilbygg er i betong. 
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BILDE 4523. 

Kart over fabrikkområdet i 1978. 
Fra ”Røyken. Bygda og menneskene. 1940-2000” av Terje Martinsen (side 271). 
 

 
  

Kart over fabrikkområdet i 2010 
Laget av Steinar Botten på basis av kartdata fra Statens Kartverk januar 2010. 
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BILDE 88a (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Fabrikken sett fra Nyveien, med Folkets Hus 
i forgrunnen. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Slemmestad 046 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

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

  
BILDE 145 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

De østligste siloene sett fra innerst i 
Slemmestadbukta. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE 146 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

De vestligste siloene sett fra innerst i 
Slemmestadbukta. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

  
BILDE 073 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

De østligste siloene sett fra fabrikkområdet. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Slemmestad 016 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Området foran siloene rommet tidligere de 
fleste fabrikkbygningene. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

 
 
Vurderingen av verneverdi blir foretatt samlet for alle bygningene innenfor 
fabrikken, som er omtalt ovenfor. Bygningsmiljøet gir ikke et fullstendig bilde av 
sementfabrikken, verken av den bygningsmessige utviklingen gjennom 1900-
tallet eller av et komplett industrianlegg fra et gitt tidspunkt. Utbyggingen av 
fabrikken i åra etter krigen fjernet de fleste spor etter industrianlegget bygd opp 
etter brannen i 1908. Rivingen i 1990-åra av godt over halvparten av fabrikken 
har gjort det umulig å bevare en komplett sementfabrikk, som antikvarisk og 
industrihistorisk sett kunne vært interessant. De gjenværende delene av 
industrianlegget har likevel utvilsomt en viss verneverdi. Den lokalhistoriske 
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verdien er stor, likeså identitetsverdien i et samfunn hvor fabrikken har spilt en 
avgjørende rolle i rundt 100 år. Deler av anlegget, kanskje særlig de 
spektakulære siloene, kan også sies å ha symbolverdi for Slemmestad. 
Bruksverdien for de ulike bygningene, etter at sementproduksjonen har tatt 
slutt, er imidlertid i hovedsak lav. Det er ikke realistisk å kunne ta vare på 
bygninger eller anlegg av en slik størrelse, dersom de ikke kan brukes til noe. 
Verneverdien samlet sett blir middels. 
 
Lengst sør på fabrikkområdet, i bakken like ovenfor sekkefabrikken, ligger 
portnerstua. Den har i dag adresse Vaterlandsveien 21, og gnr. 38/544. Den er 
bygd som portnerstue i 1920, og er en liten enetasjes bygning med valmtak, 
oppført i pusset teglstein, med klassisistiske konsoller under takskjegget. Med 
unntak av nyere vinduer og dør står den ganske uendret. Sentral plassering og 
funksjon tilsier at den har høy identitetsverdi. Samlet verdi blir høy. 
 

BILDE Slemmestad 015 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Portnerstua sett fra Vaterlandsveien. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE 171 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Fra venstre laboratoriet, kontorbygningen 
og portnerstua. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 
Kontorbygningen er plassert rett på oversida av portnerstua. Den har i dag 
adresse Vaterlandsveien 23, og gnr. 38/543. Det ble bygd en kontorbygning her i 
1911, en enetasjes bygning med valmtak, med en spiss ark over inngangen og 
med vinduer med småruter. Ved en større ombygging i 1945-1946 fikk den sitt 
nåværende utseende. Den ble forlenget og bygd på til to fulle etasjer. Bygningen 
er oppført i mur. Kontorbygningen får høy verneverdi. Den har en interessant 
ombyggingshistorie, og høy identitetsverdi. 
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BILDE 4152 (utsnitt) 

Kontorbygningen sees midt på dette fotografiet fra ca. 1915, med 
våningshuset på Lillejordet til høyre. Bakerst er 
transformatorstasjonen. 

Foto utlånt av Cementmuseet, Slemmestad. 
 
 

BILDE 162 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Kontorbygningen, med portnerstua til 
venstre. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Slemmestad 013 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Fra venstre portnerstua, laboratoriet (bak) 
og kontorbygningen. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 
Laboratoriet ligger rett ovenfor kontorbygningen, og har adresse Vaterlandsveien 
25, og gnr. 38/543. Bygningen er omtalt i en branntakst fra 1909, og er ifølge 
75-års-jubileumsskriftet bygd det året. Eldre bilder viser en bygning med saltak 
og møneretning nord - sør. Takformen må ha blitt omgjort da bygningen ble 
tilbygd mot øst, kanskje samtidig med at kontorbygningen ble ombygd rett etter 
krigen. I dag er laboratoriet en enetasjes bygning, bygd i vinkel, med full 
underetasje under østre og tilbygde del. Den er oppført i pusset teglstein, har 
valmtak og klassisistiske konsoller under takskjegget. 
Verneverdien blir høy/middels, begrunnet med identitetsverdi og lokalhistorisk 
verdi. 
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BILDE 168 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Laboratoriet. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE 167 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Laboratoriet til venstre, kontorbygningen til 
høyre. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 

 
BILDE 4486. 

Sementfabrikken rundt 1910. Den enetasjes bygningen til høyre i forgrunnen er 
spisesalen. Bak den sees laboratoriet. 
Foto utlånt av Frøydis og Cato Christoffersen. 
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BILDE 4142. 

Dette bildet fra ca. 1953 viser den sørvestre delen av fabrikkområdet, med 
Vaterlandsveien til venstre. Den lave enetasjes bygningen i nedre venstre hjørne 
inneholdt posthus (nederst) og spisesal. Den høye delen var brukt som bolig. Bak er 
elektrikerverkstedet, som ennå ikke er ferdig. Den treetasjes bygningen bak (med 
klokke) inneholdt delelager (kalt Forrådet) i 1. etasje, garderobe i 2. etasje og kantine i 
3. etasje. Lenger bak, også i bygningen på tvers, var det verksted og smie. Videre 
bakover er tunet på nedre Slemmestad, med gårdsbestyrerboligen bakenfor. Den store 
toetasjes lyse bygningen helt bakerst er arbeiderbolig nr. 4, også kalt Cementboligen 
eller Slottet. Rett bak toppen av flaggstanga i hagen til gården er et ishus eller fryseri, og 
på venstre side av Vaterlandsveien en sykkelstall. 
Foto tilhører Cementmuseet, Slemmestad. 

 
 
Langs Vaterlandsveien ligger verksteder m.m., det meste er trolig bygd i 1950-
åra. Disse bygningene er ikke verdivurdert. 
 
Transformatorstasjonen er den eneste gjenværende bygningen fra det gamle 
fabrikkanlegget, og ligger nord for verkstedene. Den er trolig bygd rundt 1920, 
men har fått et stort tilbygg, usikkert når. Endringer og manglende 
miljøtilhørighet gjør at verneverdien blir lav/middels. 
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BILDE Slemmestad sementfabrikk 009 

Transformatorstasjonen sett fra sør i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Slemmestad sementfabrikk 012 

Transformatorstasjonen sett fra vest i 
2010. 
Foto Jørn Jensen. 

 
To slambasseng fra 1950-åra står nord for transformatorstasjonen, godt synlig 
oppe i åsen. Dette er en helt spesiell type byggverk, som i likhet med siloene har 
identitetsverdi. De får middels verneverdi. 
 

BILDE 173 (u. Slemmestad sementfabrikk). 

Slambassengene, med litt av 
trafostasjonen til høyre. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE 4505 

Slambasseng nr. 2 under bygging i 1950-
åra. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

 
 
Lengst vest i kulturmiljøet lå tunet på nedre Slemmestad. Bygningene her ble 
revet rundt 1980. Se nedenfor. 
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BILDE 260. Slemmestad. 

På dette bildet får en inntrykk av hvordan Slemmestad så ut før fabrikken la beslag på 
alle arealer. Store Slemmestad ligger åpent og fritt på haugen til venstre i bildet, med 
tunet på nedre Slemmestad lavere ned lenger til høyre. Omtrent midt i bildet er 
våningshuset på Lillejordet. Den hvite gavlen bak er laboratoriet. 
Gårdene, både i Slemmestad og lenger opp i bygda, som Bø, hadde lagerplass for 
tømmer og favnved ved Slemmestadbukta. 
Bildet, som er tatt fra Odden, skal være fra 1903. Dette er et postkort sendt til Mrs. 
Thompson i Chicago. 
Foto utlånt av Ole Sønju. 

 
 
Nedre Slemmestad nevnes som et eget bruk i matrikkelen fra 1723. Eiere var 
da kirken, ved stiftsprosten i Kristiania, og Christiania Latinskole. Bruker var Ole 
Andersen, som også drev det mindre bruket nordre Slemmestad. I 1818 solgte 
Even Olsen, som var eier av den største delen av nedre Slemmestad, gården til 
Svend Johansen Selboe. Allerede i 1820 ble nedre Slemmestad solgt videre til 
Nils Jørgensen, sønn av Jørgen Paulsen, som eide en del av store Slemmestad. 
De to eldste sønnene til Nils Jørgensen, Johan (f. ca. 1823) og Andreas Nilsen (f. 
ca. 1829), overtok hovedbølet av nedre Slemmestad med Dølstua i 1867. Johan 
overtok brorens del i 1882, men alt i 1888 ble gården solgt til de svenske 
industriherrene som ville bygge sementfabrikk. 
 
Tunet på nedre Slemmestad lå i det østvendte dalsøkket mellom 
Slemmestadhaugen i sør og Kaapaas i nord, beskrevet ut fra kartet fra 1888. Et 
bilde fra fabrikkens tidlige år viser et stort våningshus oppført i sveitserstil. Mens 
flere av bygdas sveitserstilsbygninger er et resultat av ombygging i løpet av 
1800-tallets siste tiår, er nok våningshuset på nedre Slemmestad et "ekte" 
sveitserstilshus. Den høye grunnmuren og den store etasjehøyden tyder på det. 
Bygningen er påkostet med mange typiske detaljer, som den åpne verandaen, de 
små rektangulære og åttekanta vinduene i 2. etasje, utskjæringer på vindskier 
og mønespir. Fargesettingen med en lys veggfarge og mørkere detaljering er 
også typisk for de tidlige sveitserstilshusene. 
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Når huset ble satt opp, vet vi ikke, men ofte ble det gjort bygningsmessige 
endringer i forbindelse med eierskifter. Så tidlig som i 1867 ble det nok ikke 
bygd en slik bygning, mens 1882, tidspunkt for Johan Nilsens overtakelse, kan 
stemme bra. Våningshusene som tilhørte fabrikken ble reparert i 1892, da de ble 
betegnet som ”helt ubeboelig for Mennesker”. Dette kan ikke gjelde bygningen 
på nedre Slemmestad. 
På det eldste bildet kan en også se sidebygningen ganske godt. Også denne 
bygningen har sveitserstilselementer, men har et mye enklere uttrykk. Kartet fra 
1888 viser også en sidebygning, men den ser ut til å være trukket lenger tilbake, 
noe som tyder på at sidebygningen er satt opp etter dette årstallet. 
Våningshuset ble ikke gammelt, alt i 1907 brant det ned og et nytt våningshus 
ble satt opp. Det nye huset var en halvannenetasjes bygning med halvvalmet tak 
og en stor spiss ark på nedsida. Vinduene i 1. etasje var tradisjonelle 
jugendvinduer, mens det i 2. etasje var vinduer av mer nyklassisistisk type med 
småruter. Det var en veranda båret av søyler på begge hjørnene som vendte ned 
mot sjøen. 
Den nye bygningen inneholdt leiligheter for driftsbestyrer Hovind og dr. Morris. 
Branntaksten fra 1921 omtaler en bestyrer- og doktorbolig oppført av reisverk, 
22,7 meter lang og 10,2 meter bred, med fire oppbygde gavler, to verandaer og 
utbygg for vindfang og spiskammers. Planløsningen kommer ikke godt fram av 
taksten. 
 

BILDE 2258. Slemmestad nedre 39/1. 

Våningshuset og sidebygningen på nedre 
Slemmestad sett nedenfra. 
Foto utlånt av Asbjørn Lillelien. 

BILDE 2259. 

Tunet på nedre Slemmestad sett nedenfra i 
1907, etter brannen. 
Foto utlånt av Asbjørn Lillelien. 

 
Sidebygningen overlevde brannen, den sees nemlig på bilde sammen med den 
nye hovedbygningen. Denne bygningen brant trolig i 1917, og en ny satt opp. På 
bildet fra 1940 kan se en sidebygning med samme takform som våningshuset. 
Branntaksten fra 1921 forteller om en bygning på en støpt mur, som inneholder 
to bryggerhus og to vedskur med tørkeloft over. Her er bakerovn og to 
bryggepanner. Konstruksjonen er ikke oppgitt. 
Stabburet, som i slutten av 1950-åra ble flyttet til idrettsparken, var i taksten fra 
1921 omtalt som toetasjes oppført i plankelaft, med to rom i 1. etasje og ett rom 
i 2. etasje. Her var også et annet stabbur, i tømmer i to etasjer, med ett rom i 
hver etasje. Det sto nesten oppe ved gårdsbestyrerboligen, som er omtalt i 
kulturmiljø 8. 
Driftsbygningen har hatt flere byggetrinn, men ser ut som en enhetslåve i 
bindingsverk. I 1921 omtalt som fjøs, stall og ladebygning. Fjøset og stallen var 
oppført i mur, over støpte gjødselkjellere. Fjøset var innredet for 27 kyr, og 
stallen inneholdt 11 spilltau og en boks. Låven inneholdt forskjellige fôrrom, 
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hønsehus og treskelåve med kjørebru i røstet. Hele bygningen var 40 meter lang 
og 14 meter bred. Nytt fjøs ble bygd i midten av 1930-åra, trolig i stein. 
Her var også et vognskjul i bindingsverk i 1921, 25,1 meter langt og 11,2 meter 
bredt. Det inneholdt vognskur, verkstedrom og spiserom. 
 
Våningshuset ble revet i 1970-åra, vognskjulet, det eldste stabburet og 
driftsbygningen i 1981. 
 
Nedre Slemmestad ble drevet som gårdsbruk helt fram til ca. 1980, med 
melkeproduksjon og korndyrking. Innmarka omfattet ved sementfabrikkens 
anlegg all jord i dalbunnen fra innerst i Slemmestadbukta opp til Rorenga, 
arealene rundt Lillelien og på Dølstumyren ved grensa til Asker. Da fabrikken ble 
nedlagt var det bare mindre arealer igjen vest for riksveien ved grensa til Asker. 
På kartet fra 1888 opplyses det at Slemmestad-gårdene hadde 4455,88 Ar, det 
vil si rundt 450 dekar dyrka mark. 
 
Kartet fra 1912, som er en revidert utgave av kartet fra 1888, viser at en stor 
del av arealet mellom tunet på nedre Slemmestad og sjøen er bebygd med 
industribebyggelse. Av annen bebyggelse var våningshuset på Lillejordet, samt 
kontorbygningen til sementfabrikken, med en sidebygning bak. 
 
Tunet på Lillejordet lå rundt 50 meter fra sjøen innerst (lengst nordvest) i 
Slemmestadbukta. Kartet fra 1888 viser to hus her, sannsynligvis våningshus og 
uthus. Kartet fra 1912 viser kun ett hus, det vil si at uthuset har blitt borte. 
Store Slemmestad ble delt i to i 1764. Paul Jørgensen (1721-1784) fra 
Vinnulstad i Asker overtok den ene delen, og bygde nytt tun nede ved sjøen, 
som fikk navnet Lillejordet. Det er usikkert om våningshuset på Roret ble flyttet 
fra dette tunet. Jørgen Paulsen, som var eier fra 1858, var i 1865 sjømann, men 
drev også jordbruk. Ti år seinere er Lillejordet bebodd av innerst og slakter 
Johan Knudsen. På slutten av 1800-tallet er Lillejordet omtalt som et småbruk, 
og var ved salget til de nye industriherrene i 1888 eid av Christian Slemmestad, 
som også eide store Slemmestad. Lillejordet ser ikke ut til å være bebodd i 1900. 
I branntaksten fra 1921 omtales Lillejordet som ”Det gamle kontor”. Her er da et 
halvannenetasjes bolighus med to rom og kjøkken i 1. etasje, et lite uthus og 
privet. Seinere var Lillejordet igjen brukt som bolig, nå for Melchior 
Bordchgrevink, som var leder av bokholderiet og kassakontoret fra 1936. 
Våningshuset ble revet etter 1945, og flyttet til Syverstadkollen i Asker, der det i 
ombygd stand ble satt opp som bolig for en av direktørene på fabrikken. 
 
Vernevurdering: 
Fabrikkområdet framstår i dag som lite planmessig utbygd, med svært stor 
variasjon innenfor form, størrelse og alder, mer enhetlig når det gjelder 
materialbruk. De mest synlige og spektakulære anleggene er uten tvil de fire 
store siloene, som en må kunne kalle kjennetegnet på Slemmestad. De mindre 
siloene er også viktige elementer, mens de andre bygningene i den østre delen 
av fabrikkområdet har mindre betydning, verken som enkeltbygninger eller deler 
av helheten. De to slamsiloene lengst nordvest har betydelig større flateinnhold, 
men er lavere og spiller dermed en mindre rolle. 
Fabrikkområdet lengst øst og området rundt slamsiloene får middels verneverdi. 
Området fra sekkefabrikken og oppover, med portnerstua, kontorbygningen og 
laboratoriet, får høy verneverdi. Resten av kulturmiljøet har lav verneverdi. 
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Kart fra 1888.  

Utlånt av Cementmuseet.
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Kart fra 1912 

Fra ”Hundreårsbølgen” av Jorun Lillelien Kaspersen. 
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Kulturmiljø 3 - Store Slemmestad 
 
Tunet på store Slemmestad har i dag gbnr. 38/517, etter utskilling fra 
Slemmestad fabrikker 38/162 i 1995, og adresse Vaterlandsveien 22. 
Plasseringen på en markant kolle i østre ende av Heimansåsen, tidligere kalt 
Slemmestadhaugen, gjør tunet godt synlig fra mange steder i Slemmestad. 
Atkomsten til tunet er i dag fra nord, fra Vaterlandsveien, mens kartet fra 1888 
viser vei vestfra et stykke oppe i åssida på Slemmestadhaugen, som passerer 
rett sør for tunet og går fram til sjøen innerst i Slemmestadbukta. Denne veien/ 
stien kalles i dag Oldtidsveien. 
På gamle bilder, og på kartet fra 1888, ser en tydelig at dette er et firkanttun 
åpent mot øst, altså mot fjorden. Våningshuset er plassert lengst vest i tunet, 
med hovedfasaden mot øst, og godt synlig fra fjorden. I nord var det to mindre 
hus, lengst fram (mot øst) lå trolig bryggerhus/drengestue. Dette huset er borte 
før 1921. Nåværende bryggerhus må være nyere, se nedenfor. I sør, helt ytterst 
på pynten mot Boligveien, lå en lang låve sammenbygd med fjøs eller stall. Det 
ser ut som stallen står igjen så seint som i 1950-åra. 
 

 
BILDE 4465. 

Våningshuset sett fra øst, trolig i 1950-åra. 
Midt på fasaden var det tidligere en åpen 
sveitserstilsveranda. 
Foto utlånt av Mette Marum. 

BILDE Slemmestad store 018 

Våningshuset og sidebygningen sett fra øst 
i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Når tunet på store Slemmestad er anlagt, vet vi ikke. På kartet fra 1826 ser det 
ut til at tunet ligger omtrent som det gjør i dag. Bygningenes alder er det ingen 
sikre opplysninger om. Våningshuset er en stor sveitserstilsbygning i halvannen 
etasje med midtgangsplan. Det er antatt at den er bygd i 1870-åra, og er i så fall 
blant de tidligere sveitserstilsbygningene i bygda. Som det går fram av 
gårdshistorien i kapittel 2 ble store Slemmestad solgt til grunnleggerne av 
sementfabrikken i 1888. Det er lite trolig at de bygde nytt våningshus, så dette 
bekrefter teorien om at huset er bygd før den tid. Våningshusene som tilhørte 
fabrikken ble reparert i 1892, da de ble betegnet som ”helt ubeboelig for 
Mennesker”. Dette kan ikke gjelde bygningen på store Slemmestad. 
Branntaksten fra 1921 forteller at bygningen er 15,5 meter lang og 9,3 meter 
bred, i tømmer i halvannen etasje. Det er da en leilighet med fem rom, kjøkken 
og gang i hver etasje. Sidebygningen, som fortsatt står, er i taksten fra 1921 
omtalt som bryggerhus og rullebod med tørkeloft over, og med et tilbygd 
vedskjul. Skjulet er siden revet. Kartet fra 1912 viser en lang bygning på dette 
stedet, sannsynligvis er det nåværende bryggerhus og vedskjulet, som er borte. 
Bryggerhuset er i bindingsverk. Dette tyder på at det er bygd tidlig på 1900-
tallet. Låven er revet før 1921, men en stall i bindingsverk står igjen. 
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BILDE Vaterland 002 

Utsikt fra Bryggehaugen over Vaterland 
mot store Slemmestad, med de nye 
blokkene på Heimansåsen til venstre. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Slemmestad store 025 

I forgrunnen sees tunet på store 
Slemmestad, fotografert fra åsen nord for 
fabrikkområdet (Kåpåsen) 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
Våningshuset får høy verneverdi og bryggerhuset høy/middels verdi. Tunet 
samlet får høy verneverdi. Som et relativt godt bevart bygningsmiljø fra før 
sementfabrikken kom, er tunet på store Slemmestad viktig å bevare. Det ligger 
fremdeles åpent i landskapet, med unntak av ny bebyggelse i Heimansåsen, og 
er svært sårbart for nye bygninger i skråningene mot nord, øst og sør. 
 

BILDE Slemmestad store 007. 

Våningshuset sett fra sørvest. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Slemmestad store 020. 

Sidebygningen sett fra sørvest. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
Slemmestads tidlige gårdshistorie er omtalt i kapittel 2. 
 
I 1948 var det fortsatt 428 da dyrkamark til gårdene store og nedre 
Slemmestad. Det var også stor husdyrproduksjon med 33 kyr og 11 ungdyr, 
dessuten 6 hester. Det var driftsbygningen på nedre Slemmestad som ble brukt. 
Gårdsbestyreren bodde i gårdsbestyrerboligen omtrent i krysset Vaterlandsveien/ 
Slemmestadveien. 
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Kulturmiljø 4 – Arbeiderboliger 
 
Dette kulturmiljøet strekker seg langs Boligveien fra Vaterland i øst til krysset 
med Slemmestadveien i vest, en strekning på rundt 600 meter. Det kan deles i 
fire mindre delområder. I tillegg kommer bebyggelsen i Heimansbakken. 
 

 
BILDE 4137 

Arbeiderbolig nr. 2 lå ved krysset mellom nåværende Slemmestadveien og 
Vaterlandsveien. Den var lik Enerboligen. Toern ble revet rundt 1980, men navnet brukes 
fortsatt om bussholdeplassen i krysset. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

 
 
De fire første arbeiderboligene lå enkeltvis rundt på Slemmestad. Først i 1900 
ble det bygd arbeiderboliger som ble en del av et miljø. De to første av disse, 
kalt bolig nr. 5 og 6, ble bygd i Vaterlandsveien, tvers overfor tønnefabrikken. I 
1906 ble bolig nr. 7, 8 og 9 bygd. Disse fem boligene, som ligger på rekke med 
fasadene ut mot Vaterlandsveien, står fortsatt. På baksida ble det bygd tre 
uthus, bare ett er bevart. 
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BILDE 3303 

Dette postkortet fra 1940 viser store deler av Slemmestad. Boligveien, den 
daværende Røykenveien, går omtrent diagonalt gjennom bildet. Lengst til høyre 
ligger transportsentralen, kalt Garasjen. Så følger de fire funksjonærboligene, sju 
arbeiderboliger, kalt Brunegårda, Murtoget, med Heimansgårda og de tre 
boligene i Kraftbakken i åsen til høyre. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen.  

 
 
Vaterlandsveien: 
Opprinnelig var dette fem like arbeiderboliger, nr. 5, 6, 7, 8 og 9. De to første 
ble bygd i 1899, de tre neste i 1906. De har blitt kalt ”Rødgårda” på grunn av 
fargen. ”Tangogårda” er et annet navn. Det er toetasjes bygninger i lafta plank, 
med trappegang i bindingsverk i utbygg på baksida. Ennå i 1921 (ifølge 
branntakst) sto de upanelt, men ble seinere kledd med eternittplater, som for 
noen år siden ble erstattet med stående panel. De fikk samtidig nye vinduer. 
Boligene var bygd med fire leiligheter i hver, inneholdende ett rom og kjøkken, 
med fire komfyrer og fire ovner. 
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BILDE Tangogårda 018 

De fem boligene i Vaterland i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Til disse fem arbeiderboligene var det tre uthus, som også er beskrevet i 
branntaksten. Det ene "indeholder 12 boder og 12 closset med 2 tømningsgange 
med overliggende tørreloft". Det andre inneholdt seks boder, seks doer og 
bryggerhus med murt pipe og bryggepanne med kran. Det tredje inneholdt to 
rom, begge var bryggerhus. 
Rett sør for Arbeiderbolig nr. 9 ligger bensinstasjonen, som er omtalt i 
kulturmiljø 1. Den ble i mange år drevet av Karl Nielsen (1898-1973), som 
bodde i denne boligen. Han og kona Bergliot (1902-1974) drev også den såkalte 
”varesentralen”, og tok imot varer både til forretninger og privatpersoner. Særlig 
apotekervarer ble utlevert her 
Mellom bolig nr. 6 og 7 går Boligveien, tidligere Røkenveien, vestover.  
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BILDE 4143 

De fem arbeiderboligene kalt Rødgårda, mellom 1906 og 1910. Bygningene står fortsatt 
upanelt. I bakgrunnen til venstre Enerboligen, mot høyre eiendommene i 
Ødegårdsbakken: Lie (foran), Lundheim, Lund og Fjellheim. 
Foto utlånt av Cementmuseet, Slemmestad. 

 
Vernevurdering: 
Bygningene har bevart opprinnelig hovedform, men endring av vinduer på 
hovedfasaden er uheldig. Arbeiderboligene og det gjenværende uthuset (av 
opprinnelig tre) utgjør en helhet og er en svært viktig del av bygningsmiljøet 
rundt sementfabrikken. I tillegg danner rekka med arbeiderboliger en fast vegg, 
en fasaderekke, og er også en viktig del av sentrumsbebyggelsen. 
Arbeiderboligene ”avsluttes” mot Slemmestad torg med den tidligere 
bensinstasjonen, en liten og særpreget bygning som sammen med Folkebadet på 
andre sida av Vaterlandsveien er med på å avgrense torget mot nord. De store 
trærne langs Vaterlandsveien og torget er viktige elementer. Både boliger og 
uthus får høy verneverdi. 
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BILDE 4147 

Dette postkortet viser Tangogårda etter 1911. Dateringen kan fastslås fordi kontor-
bygningen ble bygd i 1911. Alle fem arbeiderboliger er satt opp, men det nåværende 
uthuset bak de to boligene lengst til venstre er ennå ikke bygd. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

 
 

BILDE Tangogårda 017. 

Tre av de fem arbeiderboligene i Vaterland. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

 

Tre av de fem arbeiderboligene i Vaterland, 
sett fra baksida. 
Foto Jørn Jensen 2007. 
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BILDE Tangogårda 001 

Rødgårda sett fra parken nedenfor 
kontorbygningen. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

BILDE Tangogårda 005 

Det ene gjenværende uthuset. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

 
Sammenhengen mellom disse boligene og funksjonærboligene i nedre del av 
Boligveien er delvis brutt av næringsbygg på begge sider av veien. Utviklingen 
her er viktig. Ny bebyggelse bør søke å binde sammen boligene langs Boligveien 
og ved Vaterland, og i struktur og ikke minst byggehøyder ikke skille seg ut fra 
nabomiljøene. 
 
”Garasjen” 
Rett bak (vest for) boligene i Vaterland ligger Boligveien 5, gnr. 38/499, kalt 
"Garasjen". Den er trolig bygd ca. 1940. Her er det i dag et bilverksted, med en 
leilighet i 2. etasje. Dette var tidligere transportsentralen for sementfabrikken, 
med verksted og garasje for fabrikkens biler. Garasjen var i drift til 1985. 
Bygningen har lav verneverdi. 
 

BILDE Garasjen002 

Garasjen sett fra Boligveien i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Boligveien 008. 

På dette bildet tatt fra store Slemmestad i 
2009 sees Garasjen til venstre. Til høyre er 
to av Formannsgårda. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Formannsgårdene: 
Snaut 100 meter lenger vest ligger de såkalte ”Formannsgårda”, i Boligveien 4, 
6, 7 og 9, tidligere Røkenveien 1, 2, 3 og 4. De er bygd mellom 1914 og 1919. 
De fire like boligene er oppført i reisverk og var opprinnelig kledd med stående 
brunmalt panel, hadde vinduer med småruter, noen av dem med et trekantet 
overstykke, de var tekt med takstein og hadde oppløft på sørsida. Det var en 
leilighet i hver etasje med tre rom og kjøkken, med en komfyr og to ovner. Her 
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var vannklosett i hver leilighet, også i kjøkkenet og bryggerhuset i kjelleren var 
det innlagt vann. 
I 1950-åra ble boligene modernisert, kledd med eternittplater og fikk nye 
vinduer. De er igjen modernisert etter 1990, men har nå fått et mer individuelt 
preg. 
 

BILDE Boligveien 002 

Formannsgårda sett mot Vaterland, med 
nr. 9 (nærmest) og 7 til venstre, nr. 6 og 4 
til høyre. 
Foto Jørn Jensen 2008.  

BILDE Boligveien 004 

Boligveien 9 (foran) og 6, med 
bebyggelsen i Odalsveien, Ødegårdslia og 
Nyveien bak. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 

BILDE Boligveien 7 001 

Boligveien 7 før moderniseringen var 
fullført. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

BILDE Boligveien 4 002 

Boligveien 4 i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Formannsboligene utgjør et kulturmiljø som har høy verneverdi, til tross for at 
hver enkelt bygning ikke får mer enn middels verneverdi. Dette begrunnes med 
at alle bygningsdeler er nye og at husene ikke er tilbakeført til opprinnelig 
utseende. 
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BILDE 4161 

Formannsgårda fotografert ca. 1915. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

 
 
”Brunegårda” 
Ca. 50 meter vest for Formannsboligene, atskilt av noen få nyere hus, ligger sju 
arbeiderboliger, tidligere Røkenveien 5-11. Tre av dem, Boligveien 11 A, 11 B og 
11 C, ligger på oversida av veien, mens Boligveien 12, 14, 16 og 18 ligger på 
nedsida av veien, to nær veien og to nærmere Bøbekken. Boligene er bygd 
mellom 1916 og 1919. 
De har opprinnelig vært like, halvannenetasjes bygninger i bindingsverk, med 
oppløft, og fra begynnelsen med vinduer med småruter. I motsetning til 
Formannsgårda inneholder disse sju boligene to leiligheter i hver etasje "paa 2 
værelser og spisekjøkken samt entre og veranda", som branntaksten fra 1921 
beskriver. "Huset opvarmes ved en husmandsovn i murede og pudsede 
varmekamre der tillige tjener som komfyr. Der er 2 piper, vand og vask i 
kjøkknerne." Navnet ”Brunegårda” fikk de fordi de fra begynnelsen var kledd 
med stående brunmalt panel. I 1950-åra ble de kledd med eternittplater. Med 
unntak av én er alle modernisert etter 1990. 
Boligveien 11 A er tilbakeført til opprinnelig utseende. Den får høy/middels 
verneverdi. Boligveien 11 C er den eneste som inntil nå har beholdt sitt 1950-
talls utseende, med eternittplater og tofags vinduer. Den får middels verneverdi. 
Boligveien 11 B og de fire boligene på sørsida av veien er alle modernisert på 
samme vis, med liggende panel og vinduer av empiretype. De har beholdt sin 
opprinnelige form, men detaljeringen er ikke som den var fra begynnelsen. De 
får middels verneverdi. 
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BILDE Boligveien 005 

”Brunegårda” sett fra Odalsveien i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Boligveien 009 

”Brunegårda” sett fra Heimansåsen i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

  
BILDE Boligveien 11 A 002 

Boligveien 11 A, med 11 B bak. 
Foto Jørn Jensen 2008. 

BILDE Boligveien 11 A 0004 

Boligveien 11 A, den eneste av 
”Brunegårda” med tilnærmet originalt 
utseende. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

  
BILDE Boligveien 11 C 001 

Boligveien 11 C i 2008. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Boligveien 11 C 004 

Boligveien 11 C, sett fra baksida i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Disse arbeiderboligene utgjør også et kulturmiljø som har høy verneverdi, til 
tross for at hver enkelt bygning, med unntak av én, ikke får mer enn middels 
verneverdi. Dette begrunnes med at alle bygningsdeler er nye og at husene ikke 
er tilbakeført til opprinnelig utseende. 
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BILDE Boligveien 12-18 010 

Boligveien 16 og 18, med 11 B i 
bakgrunnen. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Boligveien 12-18 012 

Boligveien 12 og 14. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 
 
Murtoget 
Ovenfor ”Brunegårda” lå 12 arbeiderboliger med adresse Røkenveien 12-23, kalt 
Murtoget. Ti av dem lå på oversida av veien, men helt øverst ved krysset med 
Askerveien lå det to stykker på nedsida av veien. Disse to er de eneste som er 
bevart. 
Murtoget ble bygd i 1915-1916. Dette var enetasjes bygninger oppført i 
bindingsverk. Ytterveggene var pusset i "cementrabitz paa bacula". Hver bygning 
besto av to leiligheter med to rom, kjøkken og gang. Det var vann og vask i 
kjøkkenene. Murmester Rummelhoff Hansen bygde husene. Han var fra Oslo, 
men var i slekt med bødkermesteren på tønneverkstedet. 
Samme type som Murtoget ble det bygd tre av i den såkalte Kraftbakken, nr. 2-
4. Alle tre er revet nå. 
Til disse 15 boligene hørte det en bryggerhusbygning med to rom, hver med 
bryggepanne og murt pipe, og fem uthus, som inneholdt fire vedskur og fire 
klosetter. 
I likhet med mange av de andre arbeiderboligene på Slemmestad ble også 
Murtoget modernisert i 1950-åra med nye vinduer og eternittplater på veggene. 
De to som står igjen er nå kledd med stående panel og er også ellers satt i 
stand. 
 



 - 54 - 

 
BILDE 398 

Mange av arbeiderboligene i Slemmestad, trolig fotografert rundt 1930. De hvite 
bygningene midt i bildet er Murtoget. 
Foto utlånt av Terje Martinsen. 
 

BILDE Boligveien 26-28 003. 

Boligveien 28, med nr. 26 til venstre. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE 4525 

Murtoget fotografert rett før riving i 
begynnelsen av 1980-åra. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 
De to gjenværende boligene får middels verneverdi som enkeltbygninger. Da det 
aller meste av dette boligmiljøet er borte, får det som står igjen ikke mer enn 
middels verneverdi. 
Murtoget er erstattet av nye like frittliggende eneboliger, plassert tett sammen, 
med garasjer ut mot Boligveien. De er bygd ca. 1983. 
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Heimansgårda 
På oversida av ”det nye Murtoget” ligger fire like boliger med adresse 
Heimansbakken 1, 3, 5 og 7. Heimansgårda er bygd i 1910. 
Alle er i to etasjer og inneholder fire leiligheter med to rom, kjøkken og gang. 
Loftet var innredet til tørkeloft og boder. I kjelleren var det bryggerhus, 
husholdningskjeller og vedkjeller. Husene er oppført i bindingsverk, opprinnelig 
kledd med liggende skyggepanel, men fikk seinere eternittplater. De hadde 
sannsynligvis jugendvinduer. I 2003 ble de modernisert med ny liggende 
staffpanel, nye krysspostvinduer og krum sementstein på taket. 
Her var også uthus som inneholdt doer, de er borte i dag. 
På grunn av sterk grad av utskifting får de enkelte bygningene ikke mer enn 
middels/høy verneverdi, mens miljøet som helhet får høy verneverdi. 
 

 
BILDE Heimannsåsen 004 

Heimansåsen sett fra sør. 
Foto Jørn Jensen 2009. 
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BILDE Heimannsåsen 002 

De fire arbeiderboligene sett fra nordvest. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Heimannsåsen 023 

De fire arbeiderboligene sett fra sørvest. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Heimannsåsen 017 

En av arbeiderboligene sett fra nord. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Heimannsåsen 022 

En av arbeiderboligene sett fra sør. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 
 
 
 



 - 57 - 

Kulturmiljø 5 – Slemmestad kirke og Heimen 
 
Dette kulturmiljøet omfatter kun kirken og Heimen, som er plassert mellom 
Boligveien i nord og Bøbekken i sør, rett øst for Rortunet kjøpesenter. 
 
Lengst nord ligger Heimen, som består av i alt tre bygninger som inneholder 
leiligheter for eldre. Her er to eiendommer: Heimen 38/125, som er utskilt fra 
Slemmestad store 38/1 i 1952, og Pensjonisthjem III 38/147, utskilt fra samme i 
1967. Av de første 16 leilighetene fra 1952 hadde åtte to rom og kjøkken, og 
åtte ett rom og kjøkken. I 1962 ble det bygd 20 leiligheter med ett rom og 
kjøkken. 
Heimen er bygd av sementfabrikken og gitt som gave til Slemmestad 
Arbeiderforening. 
Miljøet består av to bygninger i vinkel i øst, og tre sammenbygde i rekke i vest. 
Det er toetasjes bygninger kledd med eternittplater og tømmermannspanel, med 
vinduer med småruter og krum sementstein på taket. Mellom bygningene er det 
et pent opparbeidet grøntareal. Her er skulpturen med fire kvinneskikkelser, som 
tidligere sto inne på fabrikkområdet, satt opp. 
Heimen er et helhetlig miljø i tilnærmet opprinnelig stand, og en viktig del av 
samfunnet på Slemmestad. Det får høy verneverdi. 
 

BILDE Heimen 008 

Den nyeste delen av Heimen, sett fra vest. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Heimen 005 

Den nyeste delen av Heimen, sett fra 
sørøst. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Heimen 006 

Den nyeste delen av Heimen, sett fra 
sørøst. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Heimen 004 

Den eldste delen av Heimen, sett fra vest. 
Foto Jørn Jensen 2009. 
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Slemmestad kirke er plassert sør for Heimen, ganske nær Bøbekken. 
Slemmestad Indremisjonsforening ble stiftet i 1916, med formål å samle inn 
penger til kapell eller kirke i Slemmestad. Kommunen ble forespurt i 1929 om å 
stå som eier og sørge for drift og vedlikehold når kirken sto ferdig, men avslo. 
Årsaken var at kommunen hadde anlagt kirkegård og bygd gravkapell få år 
tidligere. Men med hjelp fra sementfabrikken, både med tomt og midler til 
bygging og drift, ble kirken innviet 25. august 1935. Den var bygd etter 
tegninger av Ivar Næss. 
 
Kirkens betydning i lokalmiljøet gir den høy verneverdi. Bygningsmessige 
endringer reduserer verdien noe. 
 

 
BILDE Slemmestad kirke 002 

Slemmestad kirke i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Slemmestad kirke og Heimen danner et lite miljø med store bygninger med god 
plass imellom. I nærheten ligger Rortunet kjøpesenter og Slemmestad 
barneskole. 
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BILDE 4527 

Heimen fotografert i begynnelsen av 1980-åra. På jordet i forgrunnen ble Rortunet 
kjøpesenter bygd i 1984. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 
 
 
 



 - 60 - 

Kulturmiljø 6 - Slemmestad-Ødegården 
 
Dette kulturmiljøet omfatter kun tunet på gården, all innmark er nedbygd. 
 

BILDE Slemmestad-Ødegården 037 

Tunet på Slemmestad-Ødegården ligger i 
dag ganske inneklemt mellom annen 
bebyggelse. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Slemmestad-Ødegården 026 

Tunet er plassert nær Bøbekken. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

 
Allerede på 1400-tallet var det flere Slemmestad-gårder, i 1723 er det nevnt fire 
bruk. Mange gårder med navn Ødegård eller Ødegården har ligget øde etter 
svartedauen, og tatt opp igjen fra 1500-tallet og utover. Vi vet ikke om det også 
er tilfelle med Slemmestad-Ødegården. Gården gikk i handel relativt ofte på 
1700- og 1800-tallet. Den ble også i en periode drevet sammen med store 
Slemmestad. Ødegården unngikk å bli oppkjøpt og bli en del av sementfabrikken, 
men ble kjøpt av kommunen i 1917. Hovedbygningen ble da bolig og kontor for 
kommunelegen. I 1940-åra var det igjen 35 da innmark, som ble brukt til 
grønnsakdyrking. Gården ble da drevet ved hjelp av forpakter. 
 
Tunet på Slemmestad-Ødegården ligger omtrent 800 m sørvest for Slemmestad 
sentrum, på sørsida av Bøbekken, rett overfor Rortunet og Slemmestad kirke. 
Det har adresse Kirkealléen 3. Tunet ligger ca. 20 m.o.h. på en liten kolle. Langs 
Bøbekken er det en smal stripe med lauvskog, og på sørvestsida av våningshuset 
er det en hage med flere frukttrær og prydbusker. 
Innmarka har ligget rundt tunet, på flata sør for Bøbekken. De nærmeste 
arealene er bebygd med nyere bebyggelse: i sør et stort kompleks i én etasje, 
som huser Slemmestad bo- og behandlingssenter, i øst et stort næringsbygg og i 
nordøst flere treetasjers boligblokker. 
I selve tunet står våningshuset fortsatt, mens et stort nybygg i hesteskoform har 
tatt plassen til driftsbygning og sidebygning. Det er i to etasjer mot tunet, tre 
etasjer motsatt vei. 
Våningshuset er en stor halvannenetasjes bygning i sveitserstil, trolig bygd rundt 
1880. Den har kun gjennomgått mindre endringer. 
Sidebygningen ble revet i 2007. Det var en halvannenetasjes bygning i sinklafta 
tømmer, en del modernisert. Den var trolig bygd samtidig med våningshuset, 
eller noe seinere. 
Driftsbygningen sto øst i tunet, litt lavere enn resten, trolig med atkomst til 
låvebrua fra det høyere nivået i tunet. Den hadde samme møneretning som 
våningshuset. Driftsbygningen ble revet rundt 1970. 
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BILDE Slemmestad-Ødegården 034 

Våningshuset til venstre. Til høyre 
nybygget som har erstattet sidebygningen. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Slemmestad-Ødegården 036 

Våningshuset sett fra hagen. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Slemmestad-Ødegården 002 

Våningshuset til venstre. Til høyre 
sidebygningen. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

BILDE Slemmestad-Ødegården 003 

Sidebygningen under riving i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Inntil for få år siden sto det ved veien opp til tunet noen få store bjørker, og 
oppe ved huset en spesielt stor askekall. En stor hestekastanje sto på 
våningshusets nordvesthjørne. 
 
 
Vernevurdering: 
Kulturmiljøet består i dag av kun én eldre bygning, nemlig hovedbygningen på 
gården. Dette er en godt bevart og tidstypisk sveitserstilsbygning, som får høy 
verneverdi. Sett fra den andre sida av Bøbekken kan en fortsatt delvis oppleve 
dette som et gårdstun, med våningshuset plassert på en mindre forhøyning nær 
bekken og vegetasjonen langs den. Noe av hagen rundt er beholdt, med enkelte 
store trær, men tunet og innmarka rundt er nedbygd av bebyggelse som bryter 
sterkt med den tidligere gårdsbebyggelsen. Kulturmiljøet kan ikke få mer enn 
lav/middels verneverdi. 
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BILDE 4526 

Låven på Slemmestad-Ødegården under riving tidlig i 1980-åra. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 
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Kulturmiljø 7 – Skolene 
 
Dette kulturmiljøet omfatter bebyggelsen langs Skolebakken, men oppfattes 
også som en del av miljøet langs Slemmestadveien (kulturmiljø 8). Dette gjelder 
særlig den eldste skolen, men også lærerboligen, som riktig nok ligger en del 
høyere enn Slemmestadveien. Skolene fra 1899 og 1917 er omtalt, men ikke 
ungdomsskolen fra 1965. Tunet på Lillelien er også omtalt her. 
 
Skoler og lærerbolig. 
Den eldste skolen er plassert nær krysset mellom Slemmestadveien og 
Skolebakken, med den nyere skolen 150 m høyere opp i Skolebakken, og 
lærerboligen på et smalt platå 100 m sørvest for den eldste skolen, med en bratt 
skråning ned til Slemmestadveien. En ubebygd skogkledd kolle skiller lærer-
boligen fra den nyeste skolen. Mellom lærerboligen og den eldste skolen er en 
eiendom kalt Rore 38/129 (utskilt fra Slemmestad store 38/1 i 1953) bebygd 
med et bolighus fra 1950-åra. Dette er presteboligen på Slemmestad. Historien 
til eiendommen Roret, eller Slemmestad store 38/3 (før 72b2, 73b) er noe 
uklar, men det ser ut til at våningshuset ble satt opp her (på den nåværende 
eiendommen 38/129) rundt 1830. Det skal tidligere ha stått nærmere sjøen. I 
1900 er eiendommen omtalt som ”Roret, Slemmestad (Plads)”, under 38/1, og 
var bebodd av skomaker Ole Peder Olsen (f. 1846 i Rakkestad) med familie, 
samt to-tre losjerende. Ifølge Røyken Historielags årbok for 1976 ble Roret kjøpt 
av kommunen og brukt som forsamlingslokale, blant annet til søndagsskole. 
Huset ble overtatt av sementfabrikken og rundt 1920 ble det flyttet til Fossen. 
Antakelig ble noe av materialene brukt i en sidebygning her. 
 

BILDE 4499 

Våningshuset på Roret fotografert ca. 1915. 
Fra venstre en ukjent, Aleksandra Larsen, 
Hilda Smaaland, Cecilie Larsen og Emilie 
Strømkvist. 
Fra Røyken Historielags årbok 1989. 

BILDE Lærerbolig 1 013 

Presteboligen som står på plassen der 
våningshuset på Roret en gang sto, med 
lærerboligen i bakgrunnen. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
Et fotografi fra rundt 1915 viser en alderdommelig bygning. Den har større 
bredde enn lengde, noe som kan stemme med at det er en del av en større 
bygning som er tilflyttet. Et annet bilde fra omtrent samme tid viser låven på 
bruket på nedsida av veien, som går under låvebrua. Dette kan en også se på 
kartet fra 1888. Her er jordet på nedsida av veien kalt Rorengen. Tunet er kalt 
Slemmestad. Roret, eller Slemmestad store 38/3, var blant eiendommene som 
ble solgt til sementfabrikken i 1888. 
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På nordsida av veikrysset ligger et bolighus på 38/362, som har vært brukt som 
bolig for rektor på realskolen. Det er bygd i 1950-åra. Den gamle veien (kalt 
Oldtidsveien) gikk helt inntil dette huset og fortsatte opp mot Lillelien (opp 
Skolebakken). 
 

 
BILDE 4463. 

Fra høyre Slemmestad skole, lærerboligen og låven på Roret (på 
venstre side av veien). 
Foto tilhører Røyken Historielag. 

 
Slemmestad skole 38/514, i Skolebakken 2, ligger godt synlig rett på oversida 
av Slemmestadveien. Dette er en toetasjes bygning, 19 m lang og 10 m bred, i 
to etasjer, trolig oppført i lafta plank eller reisverk. Den er oppført i sveitserstil, 
noe som viser seg både i panel, vinduer og det store takutstikket. Bygningen er 
lite endret. 
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Slemmestad ble egen skolekrets i 1896, på grunn av sterk i økning i barnetallet 
etter at sementfabrikken ble bygd. I de første åra ble det leid lokale på Avjordet, 
men i 1899 ble den første skolebygningen tatt i bruk. Det var en enetasjes 
bygning i sveitserstil, bygd av Edvard Graff. Elevantallet steg fortsatt, så i 1910 
ble det nødvendig å bygge på en etasje, og bygningen fikk det utseende den 
fortsatt har. I 1900 bodde det en lærer og en lærerinne i skolebygningen. Skolen 
var i bruk til 1989, da den nye barneskolen ble åpnet. 
Slemmestad skole har høy verneverdi. Den lokalhistoriske verdien og identitets-
verdien er høy, samtidig som bygningen har en høy grad av autentisitet og er en 
viktig del av miljøet, som også omfatter den nyeste skolen og lærerboligen. 
 

BILDE Slemmestad skole 002 

Den gamle skolen i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE 388 

Postkort som viser Slemmestad skole før 
1910. Våningshuset på Roret skimtes bak. 
Foto utlånt av Terje Martinsen. 

 
Slemmestad nye skole 38/448 ligger i Skolebakken 8, rundt 150 meter høyre 
opp enn den gamle skolen. Dette er en stor bygning i to fulle etasjer, med 
halvvalmtak tekt med taksteinsplater, tidligere trolig skifer. Den er kledd med 
lektepanel, har nyere vinduer med småruter, og står på en mur av naturstein. 
Her er bevart mange nyklassisistiske detaljer. Her er en stor sidefløy som skiller 
seg fra hovedfløyen ved at den har saltak med svai. 
I skolegården er det et lite uthus, og i bakken opp på motsatt side av skole-
bygningen er det et liten platå med en flaggstang. 
Den nye skolen ble bygd i 1917 nederst på det som på kartet fra 1888 er kalt 
Muskatjordet. Den er i likhet med den eldste skolen bygd av byggmester Edvard 
Graff, men etter tegninger av arkitekt Walstad fra Drammen. Dette var en 
moderne skole, med skolekjøkken og gymnastikksal. Skolen var i bruk som 
folkeskole til 1989. 
 
Også den nyeste skolen får høy verneverdi. Lokalhistorisk verdi og identitetsverdi 
gjør seg gjeldende. I tillegg har den høy arkitektonisk verdi, og er sjelden, som 
den eneste skolebygningen i Røyken bygd i denne stilarten. Uthuset har liten 
betydning i miljøet, og får lav verneverdi. 
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BILDE 4528 

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

BILDE Slemmestad nye skole 003 

Slemmestad nye skole sett fra Skolebakken i 
2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Lærerbolig I 38/450 i Skolebakken 6 ligger på pynten ut mot Rortunet, 
sommerstid ganske skjult bak tett vegetasjon i den bratte skrenten. Både 
lærerboligen og uthuset er bevart. Boligen er en stor toetasjes bygning med 
valmtak. Den har nyere vinduer og taktekke, men står ellers ganske uendret 
siden den ble bygd i 1911. 
Uthuset er en smal og lang bygning med valmtak, i original stand. 
Lærerboligen er en viktig del av skolemiljøet, langt på vei autentisk. Bolighuset 
får høy/middels verneverdi. Nyere endringer av bl.a. vinduer reduserer verdien 
noe. Uthuset får middels/lav verdi. Her er det tilstanden som får verneverdien 
ned, mens det skårer høyt på autentisitet og miljøverdi. 
 

BILDE Lærerbolig 1 006 

Lærerboligen, med Slemmestadveien i 
forgrunnen i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Lærerbolig 1 007 

Lærerboligen sett fra sør i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 
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BILDE Lærerbolig 1 010 

Lærerboligen sett fra nordøst i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Lærerbolig 1 012 

Uthuset til lærerboligen i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Lillelien 38/164 og 38/361 (før 38/4): 
Tunet på Lillelien er plassert i den vestre enden av det som på kartet fra 1888 er 
kalt Grinaasen, og rett nord for Muskatjordet. Som nevnt ovenfor er det hevdet 
at den første bebyggelsen på Slemmestad lå i dette området. Den gamle 
hovedveien gjennom bygda passerte rett sør for tunet. 
En del av store Slemmestad, ”et jordstykke kaldt Lille Lien og et skogstykke 
kaldt Nordmarken” ble solgt fra Christen Hansen til Niels Jochumsen Aaby (1791-
1842) fra Asker i 1826. Enka drev gården sammen med barna fram til 1862, da 
sønnen Edvard Lillelien (1838-1898) overtok. Han eide gården fram til 1888, da 
den ble solgt til grunnleggerne av sementfabrikken. På det tidspunktet var det 38 
mål innmark til gården. Edvard Lillelien startet det som skal være Slemmestads 
første landhandleri i bryggerhuset. Kartet fra 1888 viser tunet med tre 
bygninger: våningshus og bryggerhus som i dag, og et langt uthus med 
møneretning nord - sør i den vestre delen av tunet. Det gikk to veier opp den 
bratte bakken fra hovedveien. 
 

 
BILDE 4488 

Tunet på Lillelien tidlig på 1900-tallet. I sidebygningen, til 
høyre i bildet, lå Slemmestads første landhandleri. 
Foto tilhører Røyken Historielag. 

 
I dag er tunet delt mellom to eiendommer. Det tidligere bryggerhuset og arealet 
ned mot veien er Slemmestad idrettspark 38/164, utskilt fra Slemmestad 
fabrikker 38/162 i 1972, med adresse Skolebakken 3. Resten av tunet er Lillelien 
38/361, utskilt fra samme eiendom i 1980. Her er adressen Skolebakken 5. 
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Tunet består i dag kun av våningshuset og det tilbygde bryggerhuset, med en 
relativt stor hage rundt. Den tidligere innmarka lå i sør, vest og nord, så langt 
øst som til Slemmestadveien, der Nilsemarka fyllplass ligger i dag. 
Ungdomsskolen og idrettsplassen er lagt på Lilleliens innmark. Fra tunet faller 
terrenget ned mot Skolebakken. I øst stiger terrenget opp mot den skogkledde 
Grindåsen. 
Våningshuset er ikke sikkert datert, men det er antatt at det kan være bygd i 
første del av 1800-tallet eller tidligere. Det er totalt modernisert i løpet av de 
siste tiåra, og får lav verneverdi. 
Det andre huset i tunet har sannsynligvis vært bygd som bryggerhus. Den høye 
natursteinsmuren og enkelte sveitserstilsdetaljer tyder på at det er bygd på 
slutten av 1800-tallet. Fram til 1888 var det landhandel her. Et stort tilbygg ble 
satt opp i 1953, og bygningen ble da tatt i bruk som vaktmesterbolig for 
idrettsplassen. Den eldste delen ble samtidig modernisert, med blant annet 
eternittplater på veggene. Ombyggingsgraden reduserer verneverdien i stor 
grad, men historien som Slemmestads første butikk er interessant, og gjør at 
verneverdien blir lav/middels. 
 
Etter at uthuset ble revet framstår Lillelien ikke lenger som et gårdstun, 
dessuten er begge de gamle bygningene svært ombygd. Det gjør at kulturmiljøet 
samlet sett får lav verdi. 
 

BILDE Lillelien 003 

Tunet på Lillelien sett fra Skolebakken i 
2009. Sidebygningen til venstre. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Lillelien 010 

Våningshuset i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
I idrettsparken 38/504 tvers overfor ungdomsskolen ligger stabburet fra nedre 
Slemmestad. Det er trolig bygd tidlig på 1900-tallet, og ble flyttet hit fra gården i 
slutten av 1960-åra. Etter flyttingen har 1. etasje vært brukt som kjøkken i 
forbindelse med friluftscenen, mens det i 2. etasje har vært barnepark. 
Stabburet er i to etasjer bygd i maskinlafta plank med utsveifa hjørner, utkraget 
på alle fire sider, med sveitserstilprofiler på åser, sperrer og bjelker. 
Stabburet får middels/høy verneverdi. Det står ikke i sitt opprinnelige miljø, men 
er en god representant for periodens stabbur, med arkitektoniske kvaliteter. 
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BILDE 4513 

Modell av Slemmestad Idrettspark fra 1952. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

 

 
BILDE Slemmestad idrettspark 001 

Stabburet som er flyttet fra nedre Slemmestad i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 
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Kulturmiljø 8 - Slemmestadveien fra Rortunet til Asker 
grense 
 
Dette kulturmiljøet strekker seg over en lengde på hele 1 kilometer, fra grensa 
mot Asker i nord til krysset Slemmestadveien/Sundbyveien i sør. Den følger i 
hovedsak veien og går ikke langt ut på sidene. Den eldste skolen og lærerboligen 
hører geografisk med både til dette kulturmiljøet og kulturmiljø 7 (Skolene og 
Lillelien), men er beskrevet under kulturmiljø 7. 
Kulturmiljø 8 omfatter spredte eiendommer, delvis arbeiderboliger, og mest eldre 
bebyggelse. Lengst nord, ved grensa til Asker, ligger arealet på vestsida av 
Slemmestadveien som dyrka mark. Dette er den siste rest av innmarksarealet til 
Slemmestad-gårdene. Øst for Slemmestadveien, og avgrenset av Eternittveien i 
sør, ligger flere næringseiendommer, utbygd gjennom de siste tiåra. Området er 
flatt, og på kartet fra 1888 kalt Dølestumyren. Også på sørøstsida av krysset 
Slemmestadveien/Eternittveien er det et par næringsbygg som nærmeste nabo 
til Treboligen. Den ligger der veien går i et ganske smalt søkk mellom Bjørnaasen 
i vest og Sauetaajeaasen i øst, for å bruke navnene fra 1888. 
 
Den tidligere arbeiderboligen, kalt Treboligen, på eiendommen 38/439, er 
plassert helt inntil Slemmestadveien mellom bensinstasjonen (Statoil) og krysset 
der Eternittveien tar av. Dette er en stor halvannenetasjes bygning, hele 26 
meter lang og 11 meter bred, med en stor ark på hver side, slik at annenetasjen 
ble godt utnyttet. Bygningen er oppført i teglstein. 
 

BILDE Treboligen 003 

Treboligen sett fra nord. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

BILDE Treboligen 008 

Treboligen sett fra øst. 
Foto Jørn Jensen 2007. 

 
Som navnet forteller var dette sementfabrikkens tredje arbeiderbolig. Byggingen 
ble påbegynt da Christiania Cement-Aktiebolag var eier, og fullført under neste 
eier A/S Christiania Portland Cementfabrik, i 1892. Den inneholdt 14 kjøkken og 
18 rom, med boder og bryggerhus i kjelleren, samt bakeri med murt bakerovn. I 
1900 var det 75 beboere fordelt på 15 husholdninger. Husfedrene arbeidet alle, 
naturlig nok, på sementfabrikken, men hadde forskjellige yrker. Her var en 
møller, to pakkere, en steindrager, to steinfuktere, en sementbrenner, en 
steinbrekker, to sementpakkere, to steinsortererer, en maskinist, en smed og en 
som bare ble kalt fabrikkarbeider. 
Boligen ble modernisert i 1988, med blant annet nye vinduer og dører. 
Treboligen har høy verneverdi. Den er blant de eldste arbeiderboligene til 
sementfabrikken, og står i tilnærmet opprinnelig stand. Den forteller mye om 
forholdene for arbeiderne på fabrikken, og er dermed en viktig del av 
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industrihistorien på stedet. At den fortsatt er i bruk som bolig øker verneverdien. 
Både lokalhistorisk verdi og identitetsverdi er høy. 
 
Ved krysset mellom Slemmestadveien og Vaterlandsveien er det i dag et par 
bolighus. Ca. 100 meter øst for krysset, nord for Vaterlandsveien, ligger den 
tidligere gårdsbestyrerboligen, Vaterlandsveien 41 (tidligere Askerveien 3). 
Den ligger på eiendommen 38/574, som omfatter mye av det tidligere 
fabrikkområdet. Bygningen har mye til felles med arbeiderboligene i Boligveien, 
men ble bygd som bolig for gårdsbestyreren i 1918 av Harald Lillelien og Bernt 
Spigseth. Huset inneholdt bare en leilighet. Her er også et lite uthus. 
Bolighuset får middels/høy verneverdi, uthuset middels verdi. Husene hadde 
tidligere sammenheng med tunet på nedre Slemmestad, nå er 
miljøsammenhengen lite tydelig. Her har skjedd relativt få endringer. 
 

  
BILDE Gårdsbestyrerboligen 008 

Gårdsbestyrerboligen sett fra sør, fra 
Vaterlandsveien, i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Gårdsbestyrerboligen 010 

Gårdsbestyrerboligen sett fra vest i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
På sørsida av veikrysset ligger ”Tierboligen” 38/363, Slemmestadveien 65 (før 
Askerveien 2). Den ble bygd i 1907 som arbeiderbolig, med fire leiligheter med 
ett rom og kjøkken. Den er av samme type som boligene i Vaterlandsveien. Både 
bolighuset og uthuset får middels verneverdi. Dette er en mindre viktig del av 
boligmiljøet i tilknytning til sementfabrikken, først og fremst fordi det er liten 
sammenheng med andre boliger. 
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BILDE Tierboligen 006 

Tierboligen sett fra Vaterlandsveien i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 
 
 

BILDE Tierboligen 002 

Bolighuset i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Tierboligen 002 

Uthuset i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
På vestsida av krysset lå det to arbeiderboliger. Nærmest veien Arbeiderbolig nr. 
2, fra fabrikkens første år. Den er omtalt i en takst fra 1890. Det var en 
halvannenetasjes bygning i mur, som inneholdt åtte værelser og åtte kjøkken. 
Den ble revet rundt 1980. Se bilde under kulturmiljø 4. 
Litt lenger tilbake lå Arbeiderbolig nr. 4, kalt Cementboligen eller Slottet. Den var 
fra 1897, og bygd av hulstein av sement. Her var fire leiligheter med to rom og 
kjøkken, og like mange med ett rom og kjøkken, samt to ”ungkarsrom” på loftet. 
Cementboligen ble revet i 1980-åra. 
 
Eiendommene Lund 38/9 (Slemmestadveien 84) og Fjellhøi 38/39 
(Slemmestadveien 82) ligger helt inntil Slemmestadveien, noe høyere enn veien, 
i det trange søkket mellom to mindre åser. Lund het tidligere Damkleiva. 
Bolighuset på Lund ligger lengst nord. Dette er en halvannenetasjes bygning 
som er svært modernisert. Form og størrelse er bevart. Eldre bilder viser en 
bygning i enkel sveitserstil, med empirevinduer, laftekasser og sveitserstilstak, 
som kan være eldre enn 1888, da eiendommen ble utskilt. På kartet fra 1888 er 
det en bygning her. I 1900 bodde Aron Svendsen (f. 1851 i Sverige) her med sin 
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familie. Han var da omtalt som kjører, gårdbruker og huseier. På grunn av store 
bygningsmessige endringer blir verneverdien middels/lav. 
 

BILDE Lund 003 

Fjellhøi til venstre og Lund til høyre. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Lund 003 

Fjellhøi til venstre og Lund til høyre. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 
 
Ganske nær er den tidligere forretningsgården på Fjellhøi, en ombygd 
sveitserstilsbygning i to etasjer på en høy pusset teglsteinsmur. Den er trolig 
bygd i 1902, men eiendommen ble ikke utskilt før i 1922. Et postkort sendt i 
1910 viser bygningen som en upanelt sinklaftet bygning med utstilte varer i 
vinduene i 1. etasje. Anna Kraft (1878-1972) drev forretning her. I ”Norges 
Kjøpmenn” fra 1946 opplyses det at hun tok handelsbrev i 1901 og etablerte året 
etter forretning (ass. landhandleri), som drives i egen gård. I ”Buskerud 
fylkesleksikon” fra 1951 omtales forretningen som kolonial- og fetevareforretning 
med salg av alle sorter varer innen bransjen, med tillegg av steintøy og en del 
manufaktur. Hun var gift med Asle Kraft (1874-1934), som arbeidet delvis som 
skredder, og delvis på sementfabrikken. Anna Kraft drev forretningen til 1954, 
men det var forretningsvirksomhet her til 1974. 
Verneverdien blir middels. Her er også et lite uthus, som får lav verneverdi. 
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BILDE 3276 

Postkort som viser Fjellhøy (til venstre) og 
Lund. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 

BILDE 3294 

Postkort kalt "Kraft Landhandleri. 
Slemmestad". Bygningen på Fjellhøy til 
venstre, med ”Davidsen-brakka” bak. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 
Miljøet består av to eldre bolighus, hvorav det ene har vært forretning. Til tross 
for store bygningsmessige endringer har bygningsmiljøet, med sin plassering like 
ved veien, bevart noe av sitt tidligere preg. Historien som landhandleri er viktig. 
Miljøet får middels verneverdi. 
 
Rundt 100 meter sørvest for Lund og Fjellhøi ligger Lille Slemmestad 38/436, 
Slemmestadveien 80, på en smal tomt mellom veien og den bratte skrenten bak, 
helt inntil veien. I dag er det kun et bolighus her, et modernisert sveitserstilshus 
i tømmer kledd med eternittplater. Husets alder er ukjent, men det er antatt at 
det er bygd før sementfabrikkens tid. I en branntakst fra 1921 omtales både 
bolighuset, et bryggerhus med bryggepanne, og et skur. Uthusene er borte i dag. 
 

BILDE Lille Slemmestad 001 

Lille Slemmestad i forgrunnen, med 
Slemmestad skole bak og lærerboligen på 
høyden bakerst i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Lille Slemmestad 002 

Bolighuset på Lille Slemmestad sett fra 
Slemmestadveien i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 
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BILDE 3168 

Skolekorpset dreier fra Røykenveien opp Kraftbakken. Murtoget til høyre, bolighuset 
på Lille Slemmestad til venstre. 
Foto utlånt av Unni og Hugo Offerdahl. 

 
Lille Slemmestad oppsto ved en deling av Dølstua ca. 1820. Dette var den 
minste, men mest sentrale delen, også kalt Bredengen (Oksenenga). Kartet fra 
1888 viser Lille Slemmestad med bolighus på oversida av veien og et lite uthus 
på nedsida. Jordstykket Oxengen ligger nærmere Bøbekken, ikke inntil husene. 
Paul Jørgensen (1787-1868) var første eier, og hadde allerede bygd seg hus 
omtrent her. Han var eier til 1868. Seinere ble eiendommen kjøpt opp av 
sementfabrikken. I 1900 er den kalt ”Lille Slemmestad, Slemmestad (plads)” 
under 38/6. Fabrikkarbeider (triller) Martin Svendsen (f. 1846 i Asker) bodde her 
med sin familie. Her var ikke husdyr av noe slag, og var heller ikke verken 
kjøkkenhage eller frukthage, ifølge folketellingen. I 1921 inneholdt bolighuset to 
kjøkken, tre værelser og trapperom med trapp opp. Dette tyder på at det var to 
leiligheter her. 
Lille Slemmestad har en viss verdi som en av få eiendommer som var bebygd før 
sementfabrikkens tid. De bygningsmessige endringene reduserer verneverdien, 
som er lav/middels. 
 
Fossen 38/453, Slemmestadveien 78, er en liten eiendom på oversida av 
Slemmestadveien, omtrent tvers overfor Rortunet. Her er i dag et tidligere 
bolighus, brukt av KFUK/KFUM-speiderne i Slemmestad, og et stort nyere uthus. 
Bolighuset er en halvannenetasjes bygning i enkel sveitserstil, med liggende 
panel og krysspostvinduer. Med unntak av nyere taktekke står det tilnærmet 
uendret. Det har fireromsplan. 
Huset ble bygd i 1914 for Oluf og Agnes Skaar. De var begge innflyttere i 
Slemmestad, han var fra Sandnes og hun fra Aremark. Huset ble bygd på 
grunnen til sementfabrikken. Familien Skaar hadde huset fram til 1968, da 
sementfabrikken kjøpte det. I 1974 overtok speiderne. 
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BILDE 4489 

Fossen sett fra sørøst i 1930. I dag står bare bolighuset igjen. 
Foto tilhører Martin Johnsen, Slemmestad KFUK-KFUM-speiderne. 

 
Speiderhuset på Fossen får høy verneverdi. Det står i tilnærmet uendret stand og 
er et godt eksempel på periodens byggeskikk. 
 

  
BILDE Fossen 020 

Fossen fotografert i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE 4490 

Bolighuset på Fossen sett fra nordøst. 
Familien Skaar foran huset. 
Foto tilhører Martin Johnsen, Slemmestad KFUK-KFUM-
speiderne. 
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Kulturmiljø 9 - Strandvik - Tåje 
 
Dette kulturmiljøet ligger på grensa mellom Røyken og Asker, innerst i Tåjebukta 
(på gamle kart kalt Dølestubugten), og omfatter kun et par eiendommer i 
Røyken. På Asker-sida er det flere villaer med store hager. Nærheten til sjøen 
preger området. 
 

 
BILDE Strandvik 007 

Tåje til venstre og Strandvik til høyre, sett fra Kutangen i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Eiendommen Strandvik 38/497, Bjerkåsholmen 13, ligger like ved grensa mot 
Asker, helt ned mot sjøen. Her lå tidligere husmannsplassen Norddal under store 
Slemmestad. Plasseringen er typisk for husmannsplasser, helt i utkanten av 
eiendommen, gjerne ved sjøen, eller ved en vei. Det finnes en 
husmannskontrakt fra 1821, mellom Christen Hansen og husmannen Peter 
Larsen Elnes, som sannsynligvis gjelder Norddal. Christen Hansen var på denne 
tida bruker av en del av store Slemmestad, eier fra 1824. Husmannen festet et 
uoppdyrket jordstykke, der han skulle bygge sine egne hus. Den 47 år gamle 
Peter Larsen Nordahl, husmann under Slemmestad, dør i 1831 av tæring. I 1865 
er innerst og arbeidsmann Tollef Knudsen på Nordal, som da var plass under 
store Slemmestad. I 1875 var det nye beboere her, ellers få forandringer. På 
kartet fra 1888 er Nordal avmerket, med to hus, sannsynligvis bolighus og uthus. 
I 1898 ble eiendommen Strandvik 38/12 utskilt fra Slemmestad 38/6 og solgt til 
Harald Bjærkaas (1865-1924), som var eier av Bjerkås 68/1 i Asker, rett over 
grensa. Dette er omtalt i sementfabrikkens 50-årsberetning (side 27). Det var en 
årelang strid mellom Harald Bjærkaas og fabrikken om retten til vannet i 
Høymyrsbekken, som endte med en minnelig ordning, ”som kostet selskapet 
kontant kr. 13 500 samt halvannet à to mål jord og et lite hus som het ”Nordal”.” 
I 1900 er Harald Bjærkaas omtalt som gårdbruker og iseksportør. Han leide 
trolig ut plassen, i 1900 bor sementpakker Rudolf Frølich på Nordahl, som da ser 
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ut til å tilhøre Dølstua 39/3. Bolighuset på Strandvik skal være bygd i 1915, da 
står Johan Johnsen som eier, men han selger allerede i 1917 til A/S Heggedal 
Fabriker. Seinere kommer Strandvik i sementfabrikkens eie. Skifte av navn ved 
overgangen fra husmannsplass til sjøleierbruk er vanlig. De nye navnene var ofte 
naturnavn med en ”positiv” klang, og Strandvik er et godt eksempel. 
 

 
BILDE 4441 

Strandvik på flyfoto, trolig fra 1960-åra. Bekkestua til venstre, nedenfor det røde 
båthuset. 
Foto utlånt av Hanne Dambo. 

 
Bolighuset her er en høy halvannenetasjes bygning med sveitserstilspreg, delvis i 
tømmer, kledd med tømmermannspanel, og med nye vinduer med jugend-
utseende. Bygningen, som opprinnelig hadde fireromsplan, ble forlenget mot øst 
i 1953, slik at den fikk midtgangsplan. 
Den får lav/middels verneverdi. Bygningen framstår til tross for tilbygg og 
modernisering som en eldre bygning, og den tidligere historien som 
husmannsplass har betydning. 
Uthuset er sannsynligvis en del yngre enn bolighuset, og preget av nyere 
endringer. Det får lav verneverdi. 
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BILDE 2451 

Strandvik, med Bekkestua til høyre, tidlig på 1900-tallet. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 

BILDE Strandvik 002 

Strandvik sett fra Tåje i 2008. Fra venstre 
bolighuset, uthuset og det nye bolighuset 
på Bekkestua.  
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Strandvik 001 

Bolighuset på Strandvik i 2008. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Naboeiendommen til Strandvik er kalt Bekken eller Bekkestua. Det ser ut til at 
den ligger rett over grensa til Asker. Her sto det inntil for få år siden et lite 
bolighus, som var en del modernisert. I dag er det et nytt bolighus på denne 
eiendommen. 
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BILDE 4531 

Bekkestua fotografert tidlig i 1980-åra. Huset størrelse og form 
tilsier at det var gammelt. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 
 
Tåje 38/509, Bjerkåsholmen 11, ligger 100 meter sør for Strandvik, helt ned 
mot stranda. Terrenget stiger ganske bratt opp i vest. Bilveien fra Bjerkåsholmen 
stopper her, mens kyststien fortsetter sørover. På kartet fra 1888 har Tåje 
atkomst fra Slemmestadbråten, mens det ikke er tegnet inn vei videre til 
Norddal. Navnet Tåje, som betyr innhegnet beitemark, er trolig eldre enn 
bebyggelsen her, som skal ha kommet rundt 1850. Bolighuset skal være flyttet 
fra Morberg. I 1865 er dette en husmannsplass under nedre Slemmestad, og kalt 
Dølstutaaje. Husmann uten jord og sjømann Ole Olsen (42 år) bor her med sin 
familie. I 1868 ble plassen sjøleierbruk, og er kalt Slemmestadtaaje 74a2, b2 i 
folketellinga i 1875. I 1890-åra ble Tåje solgt til Harald Bjærkaas, som er nevnt 
under Strandvik, men i 1899 solgt til sementfabrikken. I 1900 er eiendommen 
kalt Toje, nedre Slemmestad 39/2, og var da bebodd av Einar Solli (f. 1863 i 
Rakkestad) med familie. Han var formann på sementfabrikken. 
 
Bolighuset er en enetasjes tømmerbygning med nyere panel og vinduer, som 
kopi av tidligere. Huset står på en høy mur av naturstein. Det har fireromsplan. 
Fra 1999 og utover har huset blitt satt i stand og tilbygd. Mot nord er det satt 
opp et stort tilbygg, mot sør et mindre tilbygg med veranda. Også dette huset er 
omtalt i branntaksten fra 1921. Det var da et enetasjes laftehus utvendig og 
innvendig panelt og malt, som inneholdt to værelser og kjøkken. 
Huset får høy/middels verneverdi. Utvendige bygningsdeler er nye, som kopier, 
og hovedformen er fortsatt synlig, ved at tilbyggene framstår som egne 
bygningsvolumer. Det har verneverdi som et av områdets eldste hus. Også viktig 
i miljøet mellom Slemmestadbråtan og Strandvik. 
Her er også et lite anneks. Det ble totalt fornyet rundt 2000, men muren er 
eldre. Uthuset får lav verneverdi, da det framstår som totalt endret, og har 
dessuten liten verdi i miljøet. 
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BILDE Tåje 001 

Tåje fotografert fra sjøen i 2008. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Tåje 014 

Tåje fotografert fra sjøen i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

 
BILDE Tåje 005 

Bolighuset på Tåje, den eldste delen til 
høyre. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE 4533. 

Bolighuset på Tåje fotografert tidlig i 1980-
åra. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 
Nede ved stranda, rett sør for Tåje, står ei lita rødmalt fiskerbu like ved stien. 
Den tilhører Løkka 39/6, og ble brukt av tidligere eier Petter Braathen. 
Dette er en liten bygning på ca. 2 x 2 meter, i bindingsverk kledd med 
lektepanel, og med pulttak tekt med bølgeblikk. Trolig er den bygd i 
mellomkrigstida. Den får høy/middels verneverdi, fordi det er en sjelden 
bygningstype, som forteller et stykke interessant næringshistorie. Nærmere 
sjøen er det et fiskebruk med vinsj. 
 
Sør for Tåjebukta, eller Dølestubugten som den er kalt på kartet fra 1888, går 
det en tange ut i sjøen. Den er kalt Kutangen på det gamle kartet. Her er en 
dam, kalt Kudammen. I dag er dette et friområde med en del trær og busker. 
Ytterst på tangen er det ei støpt brygge med en støpt trapp på, som trolig har 
fungert som stupetårn. Her er få kulturminner, men de som finnes har 
verneverdi, som en del av et miljø med både natur- og kulturverdier. 
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BILDE Kudammen 001 

Fiskerbua til venstre for stien, med Tåje i 
bakgrunnen. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Kudammen 002 

Fiskerbua. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Kudammen 003 

Fiskebruk med vinsj. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Kudammen 004 

Brygge. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Kudammen 005 

Brygge med stupetrapp. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Kudammen 006 

Opprinnelig terreng på Kutangen til høyre, 
fylling til venstre, i bakgrunnen til venstre 
Tåjeveien 14. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
Vernevurdering: 
Dette kulturmiljøet er plassert helt i utkanten av planområdet, og er lite påvirket 
av 1900-tallets endringer på Slemmestad. Norddals/Strandviks utvikling fra 
husmannsplass til sjøleierbruk, og Tåjes historie fra før sementfabrikken er 
viktige elementer. Selv om husene på Strandvik er nyere eller modernisert har 
de bevart sitt tidligere preg og sin plass i miljøet. Bolighuset på Tåje framstår 
som bedre bevart, til tross for tilbygg. 
Kulturmiljøets samla verdi blir middels/høy. 
 
 



 - 83 - 

Kulturmiljø 10 - Slemmestadbråten/Dølstua 
 
Området mellom sementfabrikken og grensa mot Asker er svært kupert. Her er 
flere mindre koller med retning øst - vest, og mindre arealer dyrka eller dyrkbar 
jord imellom. Før fabrikken ble anlagt lå det et fåtall mindre bruk her, her har 
siden ikke vært noen større utvikling, foruten et fåtall villaer fra etterkrigstida og 
helt fram til de siste åra. 
Atkomsten hit er Tåjeveien, som tar av fra Eternittveien ca. 400 meter nordøst 
for krysset med Slemmestadveien. På østsida av Tåjeveien er det tre ganske nye 
boliger i skråningen ned mot veien Bjerkåsholmen, og to villaer fra siste halvdel 
av 1900-tallet før avkjøringa opp til Dølstua. Så følger Solgløtt 39/23, Tåjeveien 
8, med Formannsforeningens klubbhus og festlokale, bygd i begynnelsen av 
1960-åra. Eiendommen er siden solgt. 
Vest for Tåjeveien er det en bygning akkurat der veien flater ut, 100 meter 
nordøst for Dølstua. 
 

BILDE Slemmestadbråten 001 

Tåjeveien går mellom Slemmestadbråten 
39/10 til høyre og Granlund 39/7 til 
venstre. 
Foto Jørn Jensen 2008. 

BILDE Granlund 001 

Fra høyre Tivander, Slemmestadbråten og 
Granlund. 
Foto Jørn Jensen 2008. 

 
Det eldste bruket innenfor kulturmiljøet må være Dølstua, som oppsto ved en 
deling av store Slemmestad i 1787. Navnet, som trolig opprinnelig har tilhørt 
våningshuset, kan forklares med at driftekarer fra fjellbygdene slo seg ned her 
med fedriftene sine på vei til hovedstaden. Det er antatt at huset ble bygd ca. 
1787 av Jørgen Paulsen (1757-1840), som overtok en av gårdpartene etter faren 
Paul Jørgensen (1721-1784). Han drev som leilending fram til 1824, da store 
Slemmestad, som inntil da hadde vært kongens eiendom, ble solgt til 
leilendingene. 
Etter flere gårddelinger og salg ble Dølstua underbruk til nedre Slemmestad i 
1853. I 1865 er Dølstuen bebodd av innerst og smed Erik Amundsen (52 år, fra 
Lier) og husmann uten jord Johan Olsen (31 år). I likhet med de fleste andre 
eiendommene på Slemmestad ble Dølstua solgt til det som etter hvert ble 
sementfabrikken, i 1888. 
Tunet ligger på ei mindre flate omgitt av flere mindre åser eller koller. På kartet 
fra 1888 er åsen rett nord for tunet kalt Dølestuaasen, mens flata ved grensa 
mot Asker er kalt Dølestumyren. 
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BILDE Dølstua 001 

Bolighuset på Dølstua sett fra sør i 2007. 
Foto Jørn Jensen 

BILDE Dølstua 006 

Bolighuset på Dølstua sett fra nordvest i 
2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Våningshuset, som er det eneste eldre huset som er bevart, er en lav 
halvannenetasjes bygning preget av modernisering i 1950-åra. Et bilde fra 1920-
åra viser at huset fortsatt sto med upanelte tømmervegger. Branntaksten fra 
1921 bekrefter at den sto upanelt. Den inneholdt da tre værelser og to kjøkken. 
Det virker ikke som loftet var innredet. 
Bygningen får høy verneverdi, begrunnet med at det skal være områdets eldste 
hus, og er nær knyttet til gårdshistorien fra før industrien tok over. 
 
Rett sør for veien opp til Dølstua ligger Løkka 39/6, en ganske liten eiendom, 
bebygd med bolighus nærmest veien, og uthus høyere opp (lenger vest). Løkka 
er utskilt fra Slemmestadbråten 39/10 i 1888 og solgt til Edvard Andersen (f. 
1859 i Sverige). Han hadde bodd på Slemmestad i noen år, og var arbeider i 
1884, altså før sementfabrikken ble anlagt. Både bolighus og uthus må være 
bygd da eiendommen ble utskilt. 
 

 
BILDE Løkka 001 

Bolighuset på Løkka med Slemmestad-
bråten i bakgrunnen i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Løkka 006 

Bolighuset på Løkka med uthuset bak i 
2009. 
Foto Jørn Jensen. 
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BILDE Løkka 001 

Uthuset på Løkka i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Løkka 011  

Maleri av bolighuset på 
Løkka. 
Avbildet av Jørn Jensen 2009. 
Maleriet tilhører Håvar Svendsen. 

 
Bolighuset er opprinnelig en tradisjonell halvannenetasjes bygning i sveitserstil, 
som ble tilbygd og modernisert i 1979. I 2000 ble det bygd til en stort volum, 
som framstår som en egen bygningskropp. 
Bygningen er totalt ombygd, men har en viss verdi i miljøet, da eldste del har 
bevart hovedformen og framstår som en eldre bygning. Den får likevel lav 
verneverdi. 
Uthuset har fått tilbygd en stall, men står ellers i tilnærmet original stand og får 
middels verneverdi. Det er et godt eksempel på denne bygningstypen, men det 
ombygde bolighuset gir redusert miljøverdi og dermed også samlet lav verdi. 
 

 
BILDE 4534 

Slemmestadbråten fotografert fra lufta i 1950-åra. Lengst nede i 
venstre bildehjørne er funksjonærboligen i Tåjeveien 14, det brune 
huset med den store hagen er Slemmestadbråten 39/10, på oversida 
av den Løkka 39/6, nedenfor Granlund 39/7 og lengst til høyre 
Tivander 39/12. 
Foto utlånt av Tor Tivander Hansen. 
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Kartet fra 1888 viser Braaten som et relativt stort areal på begge sider av veien, 
som har samme trasé som i dag. Dette er i dag delt opp i fire eiendommer, 
hvorav Slemmestadbråten 39/10 er den største, med bebyggelsen og en stor 
frukthage vest for veien. 
Når bruket er ryddet, vet vi ikke. Johan Nilsen, seinere beboer her, var innerst 
på store Slemmestad i 1857. Jekteskipper Johan Nilsen (42 år) bor i 
Slemmestadbråten i 1865 med sin familie. Ti år seinere bor han fortsatt her, og 
omtales nå som gårdbruker, leilending og sjømann. Først i 1888 blir 
Slemmestadbråten sjøleierbruk. Den samme Johan Nilsen bor her i 1900, men 
Knut Hansen Mangen er eier fra 1902. 
I dag er det tre bygninger her: bolighus, en nyere garasje og et lite grisehus. 
Bolighuset er trolig det samme som i en branntakst fra 1882 er omtalt som 
forfallent, men forbedret betydelig ved utvendig kledning, nye vinduer og dør. 
Det vises også til en branntakst fra 1868. Bygningen er nå tilbygd flere ganger 
og totalt ombygd. Allerede i 1950-åra hadde det fått det utseende det har i dag. 
Fehus fra 1882 finnes ikke lenger, men her er et lite grisehus i teglstein. 
Bolighuset er så ombygd at det får lav verneverdi, mens grisehuset, som er av 
en uvanlig type, får middels/høy verdi. 
 

 
BILDE Slemmestadbråten 005 

Slemmestadbråten sett fra sør i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 
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BILDE Slemmestadbråten 009 

Det svært ombygde bolighuset i 
Slemmestadbråten fotografert i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Slemmestadbråten 013 

Grisehuset i Slemmestadbråten fotografert 
i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Tvers over veien for Slemmestadbråten ligger Granlund 39/7. Dette er en 
ganske liten eiendom, utskilt fra Slemmestadbråten i 1888. Første eier var Paul 
Johansen (f. 1854), sønn av Johan Nilsen i Slemmestadbråten. I 1900 var han 
tønnebinder ved sementfabrikken. 
Bolighuset her er en tradisjonell halvannenetasjes bygning med enkelt 
sveitserstilspreg, lite endret. Uthuset er i alle fall delvis bygd i utmurt 
bindingsverk, en sjelden konstruksjon. Begge hus får middels verneverdi. 
 

BILDE Granlund 012 

Bolighuset på Granlund sett fra nordvest, 
med Tåjeveien 14 i bakgrunnen. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Granlund 009 

Bolighuset på Granlund sett fra sørøst i 
2007. 
Foto Jørn Jensen. 

 

 
 

BILDE Granlund 002 

Bolighuset og uthuset på Granlund sett fra 
nordøst i 2008. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Granlund 020 

Originalt vindu i bolighuset. 
Foto Jørn Jensen 2009. 
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Rett nord for Granlund ligger Tivander 39/12, eller Skogly, som eiendommen 
opprinnelig het, da den ble utskilt fra Granlund i 1895 og solgt til Sven Thivander 
(f. 1864 i Sverige). Han var murer ved sementfabrikken. Eiendommen er fortsatt 
i samme slekts eie. 
Her er bare et svært ombygd bolighus, som får lav verneverdi. 
 

 
BILDE Tivander 001 

Bolighuset på Tivander i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 

 
På dette bildet fra 1950-åra sees det nå nedrevne uthuset, med en urne støpt av 
slaggstein av Sven Thivander, tilsvarende dem på Odden. F.v. Astri Thivander, Tor 
Tivander Hansen med Ragnhild Thivander bak, Reidun Stensrud, Tordis Tivander Hansen 
(foran). 
Foto utlånt av Tor Tivander Hansen. 
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Lengst sør i kulturmiljøet ligger eiendommen 38/506, Tåjeveien 14. En delvis 
gjengrodd frukthage er plassert i bakken ned mot det utfylte arealet langs 
fjorden. Huset her skal være bygd av sementfabrikken, trolig rundt 1900, og 
brukt som funksjonærbolig, med to leiligheter. Det er synlig på et fotografi fra 
1910. Det er en stor halvannenetasjes bygning preget av sveitserstil, men så 
modernisert at verneverdien blir lav. Et godt bevart lite uthus får middels 
verneverdi. I et mer helhetlig miljø ville det blitt vurdert høyere. 
 

BILDE Tåjeveien 14 015 

Tåjeveien 14 sett fra nord, med siloene 
bak. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Tåjeveien 14 004 

Tåjeveien 14 sett fra sør. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 

BILDE Tåjeveien 14 005 

Tåjeveien 14 sett fra nordvest. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Tåjeveien 14 006 

Uthuset i Tåjeveien 14. 
Foto Jørn Jensen 2008. 

 
 
Vernevurdering: 
Området bærer fortsatt preg av et småbruksmiljø med relativt små eldre 
bygninger og hager. Bebyggelsen virker sjølgrodd, både husene og veiene er 
uregelmessig plassert i landskapet, som framstår med stort naturpreg. 
De enkelte bygningene er i hovedsak ombygde, noe som gjør at verneverdien for 
hele området må bli middels. 
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Kulturmiljø 11 - Odden/Nesset 
 
Dette kulturmiljøet omfatter arealene mellom Slemmestad sentrum og 
Oslofjorden, som er den nordligste delen av en markert åsrygg, som faller bratt 
ned mot fjorden i øst, og slakere mot bebyggelsen i vest. Det høyeste punktet på 
åsen er 119 m.o.h., nordøst for tunet på Morberg 41/1, men det høyeste punktet 
innenfor kulturmiljøet er ca. 40 m.o.h. 
Arealene på vestsida mot Slemmestadbukta, der det tidligere var kaier og 
råvarelager til sementfabrikken, er rundt 1990 bygd ut med boliger. Dette 
området er ikke med i verdivurderingen. 
 

BILDE 4509 

Sementfabrikken sett fra Odden, trolig 
rundt 1925.  
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

BILDE Slemmestad sementfabrikk 018 

Den nye bebyggelsen på Odden sett fra 
kaia på nordsida av Slemmestadbukta i 
2010.  
Foto Jørn Jensen. 

 
 

 
BILDE 2269 

I forgrunnen Odden, med fra høyre direktørens sommerbolig, Stinastua, Sans Souci og 
uthuset.  
Foto utlånt av Harald Melvold. 
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Det er ikke usannsynlig at Odden dukker opp første gang i en kårkontrakt fra 
1794. Der står det at Even Olsen (1761-1820) og hans svoger Arne Simensen 
Avjordet (1765-1833) sammen skulle opparbeide et jordstykke for sin mor og 
svigermor Gullbjør Knutsdatter (1726-1805). Jordstykket lå ”fra det nederste 
stueloft” mot øst ved sjøen, og beliggenheten må være sett i forhold til tunet på 
nedre Slemmestad. Gullbjør skulle her ha kornåker. Hun skulle også ha 
sommerhavn til to kuer og noen sauer, men om det også var på Odden, er ikke 
klart. 
Arne Simensen (1765-1833), som var gift med Marthe Olsdatter, Gullbjørs 
datter, var bruker av Avjordet fra 1794. Avjordet var en del av nedre 
Slemmestad, og omfattet også Slemmestad-Odden. Denne parten var eid av 
Stiftsprosten i Christiania. Arnes svoger Even Olsen bygslet en annen del av 
nedre Slemmestad, som var eid av Christiania Latinskole. Even var uenig i at 
Arne skulle ha en del av eiendommen, men slik ble det bestemt på bygdetinget, 
grunnet Evens dårlige oppførsel mot moren. Even kjøpte i 1800 latinskolens part 
av nedre Slemmestad. I 1818 solgte han gården til Svend Johansen Selboe, men 
Even og kona Kristine Olsdatter skulle bo som kårfolk på den nordre delen av 
Avjordet, der det var en ”potatisager”. Svend Selboe måtte bygge nye hus for 
kårfolka her: våningshus med stue, kammer og kjøkken med bakerovn, samt 
uthus med låve, lade og fôrhus. Her døde Even Olsen allerede i 1820, mens 
Kristine Olsdatter, kalt Krestine Slemmestad, levde helt til 1844. Det nåværende 
bolighuset på Odden, som også er kalt Stinastua, skal være huset som ble bygd 
for Even og Kristine i 1819. Ut fra byggemåten er dette ikke så lett å forstå, men 
ingen har opplysninger om at den første stua siden har blitt revet og erstattet av 
et nytt hus. Slemmestadodden er for øvrig vist på kart fra 1826.  
 
Arne Simensen ble sjøleier av sin del av nedre Slemmestad i 1825. Han døde i 
1833, og to år seinere solgte enka Marthe Olsdatter en del av eiendommen, 
Slemmestadodden, til sin svigersønn Hans Olsen (1777-1854). Det ble foretatt 
en grenseoppgang, som fortsatt finnes i dag. Matrikkelen fra 1838 stadfester at 
Hans Olsen var eier av det som da er kalt Slemestad nedre 98b. Hans Olsen og 
kona Oline Arnesdatter (1793-1872) skal ha bygd bolighuset som ble revet i 
1980-åra, en enetasjes panelt tømmerbygning, seinere kalt Sans Souci. Etter 
Hans Olsens død i 1854 ble Oline Arnesdatter gift på nytt med den rundt 30 år 
yngre Hans Kristian Johannessen (f. 1820) fra Nesodden. I 1865 står han som 
gårdbruker og sjøleier på Slemmestadodden 98b. I 1872 døde Oline Arnesdatter, 
79 år gammel. To år seinere giftet Hans Kristian Johannessen seg på nytt, nå 
med en kvinne som var rundt 30 år yngre enn han sjøl, Sørine Nilsdatter (f. 
1849). I 1875 bodde de på Slemmestadodden sammen med dattera Inga 
Johanne (f. 1874), og drev gårdsbruk.  
I 1888 ble eiendommen solgt til grunnleggerne av sementfabrikken. 
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BILDE Odden 045 

Tunet på Odden sett fra sørvest, med restene etter et drivhus til venstre, uthuset 
nærmest og bolighuset lengst bak. Utenfor høyre bildekant er tennisbanen.  
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
 
På Odden står det i dag to eldre bygninger. Bolighusets eldste del var en to- eller 
treroms stue oppført i utmurt bindingsverk. Et bilde fra 1920-åra viser huset 
med liggende panel, empirevinduer, bratt saltak tekt med falsa plater, og en 
enkel veranda i sveitserstil. Det ble forlenget i 1952, og inngangen flyttet. I 2004 
ble det bygd en ny del inntil den gamle.  
 

BILDE Odden 034. 

Våningshuset på Odden fotografert i 2010.  
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Odden 008. 

Våningshuset på Odden fotografert i 2009, 
det nyeste tilbygget til venstre.  
Foto Jørn Jensen. 

 
Uthuset består av en lav og en noe høyere del. Den lave delen ser ut til å ha 
vært et fjøs e.l. Seinere er det gjort om til garasje, og utvidet noe inn i 
låvedelen. Da Odden var brukt som feriested for fabrikkens direktør, var det 
bolig for sjåføren i et rom. Hele huset er oppført i tømmer og kledd med 
tømmermannspanel, delvis bakhonbord som overligger. Taket er tekt med 
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eternittplater. Det er sannsynlig at dette er det samme uthuset som ble bygd da 
Even Olsen flyttet hit som kårmann i 1819. Både bolighuset (Stinastua) og 
uthuset får høy verneverdi. 
 

BILDE Odden 043 

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

BILDE Odden 020 

Uthuset på Odden sett fra øst.  
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
Her var også et bolighus, bygd for Hans Olsen og Oline Arnesdatter i 1835. Det 
ble ombygd i 1920-åra og i 1940. Etter at fabrikken overtok eiendommen ble 
huset brukt som sommerbolig for Harald Jakhelln, som var direktør ved 
hovedkontoret i Oslo. Han ledet i bedriften i nesten 27 år, inntil han døde i 1939. 
Seinere ble bygningen brukt som funksjonærbolig. Huset ble kalt Sans Souci. Det 
ble revet i 1980-åra. Imidlertid kan det være mulig at dette huset var det første 
her, og at Stinastua ble bygd i 1830-åra. 
 

BILDE 2263 

Våningshuset på Odden til venstre og Sans 
Souci til høyre, med bassenget (obj. 116) i 
forgrunnen. Bildet er fra 1957.  
Foto utlånt av Harald Melvold. 

BILDE 2266 

Sans Souci.  
Foto utlånt av Harald Melvold. 

 
Det var enda en bygning på Odden, som i likhet med Sans Souci ble revet i 
1980-åra. Det var bygd som sommerbolig for en av direktørene på fabrikken, 
antakelig i 1892.  
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BILDE 4508 

Direktørens sommerbolig sett nedenfra. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

BILDE 2267 

Direktørens sommerbolig.  
Foto utlånt av Harald Melvold. 

 

 
BILDE 95 

Stua på Odden. Bildet må være fra 1920-1930-åra. 
Stua før den ble tilbygd i lengden i 1955. Den har liggende panel (samme som i dag), 
empirevinduer og det ser ut som en falsa platekledning på taket. Foran inngangen er det 
en liten åpen gang.  
Fra venstre Marie (Maja) Nordli (f. Larsen), Emilie Strømkvist (1863-1946) og Kristian 
Larsen. 
Foto utlånt av Harald Melvold. 

 
 
Innenfor dette kulturmiljøet er det flere andre kulturminner enn bygninger. De 
fleste befinner seg øst for bebyggelsen ned mot sjøen. Området på Odden med 
direktørboligen var inngjerdet, antakelig allerede fra fabrikkens første tid. Ved 
veien inn til Odden var det portstolper i kalkstein og en jernport, disse ble fjernet 
i 1994.  
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I tunet er det et basseng med fontene (obj. 116). Det har en diameter på 3 
meter, med en søyle i midten. Sidene er sammensatt av fem granittelementer, 
med bunnen støpt i betong. Søylen er av slaggstein. Bassenget er trolig lagd da 
Jakhelln tok i bruk Sans Souci, rundt 1912.  
 
Øst for tunet går en sti (obj. 112) som delvis er oppmurt av naturstein, med 
jerngelender langs nedre del. Stien er delvis sammenrast og rekkverket utsatt 
for hærverk. Den førte fra den nå nedrevne direktørboligen ned til et badehus, 
som også er revet. Stien er anlagt i sementfabrikkens tid. 
Rett sør for stien er det anlegg med et trappesystem (obj. 114) i tre deler, støpt i 
betong. Den øverste trappa har vanger av slaggstein. Her var også søyler og 
blomsterurne i slaggstein. Dette er antakelig murt opp av Sven Thivander, som 
var murer ved sementfabrikken. 
Lenger sør er det ei grotte (obj. 115) oppmurt i slaggstein, som kommer fra 
ovnene på sementfabrikken. Den hadde vannoverrisling innvendig. På toppen av 
de to søylene som flankerer grotten har det stått ei kule i tegl. Trolig er også 
dette anlegget murt av Sven Thivander. 
Lenger sør er det en trapp i naturstein (obj. 113) fra sjøen opp til et lite 
utsiktsplatå, med et rekkverk i jern.  
 

BILDE Odden 033 

Det tidligere hageanlegget, med trappa ned 
fra direktørboligen foran og grotten lenger 
bak.  
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Odden 036 

Det tidligere hageanlegget, med trappa ned 
fra direktørboligen i forgrunnen. Geitungen 
bak.  
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Odden 029 

Trappa opp til direktørboligen.  
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Odden 024 

Grotten i det tidligere hageanlegget.  
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
Også området sør for uthuset har vært en del av hageanlegget. Her er det en 
ganske gjengrodd tennisbane (obj. 119) og skjelettet til et drivhus. Terrenget 
her bærer preg av å ha vært tidligere innmark. Lenger vest, helt ut på pynten 
mot Vaterland, rett på oversida av Knussestua, er grunnmuren til den såkalte 
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Fjellseth-brakka, en av flere boligbrakker på Slemmestad. Den ble revet etter 
krigen. 
 
Kjemikerboligen 38/536 er plassert sør for tunet på Odden. Den er tegnet av 
arkitekt Esben Poulsson (1907-1974) og sto ferdig i 1947. Den ble bygd for å 
være bolig for teknisk direktør Per Lorange, men han flyttet i stedet inn på 
Nesset. Kontorsjef Ralph Riddervold var den første som bodde her, fram til 1961. 
Siden var den bolig for tre laboratoriesjefer, som på sementfabrikken ble kalt 
kjemikere. Derav navnet på bygningen.  
Dette er en bygning i to etasjer, med en full underetasje mot vest. Den er 
oppført i mur, har en svalgang i 2. etasje mot vest, med en pergola på samme 
side. Bygningen er i funkisstil, med enkelte nasjonalromantiske trekk, som 
svalgangen og vinduene med småruter. Esben Poulsson er en av landets mest 
kjente arkitekter i denne perioden, og har blant annet vært med å tegne 
Skaugum og Oslo Rådhus.  
Kjemikerboligen får høy verneverdi, begrunnet med høy arkitektonisk verdi, 
opprinnelig utseende og tilknytningen til sementfabrikken. 
 

  
BILDE ..22 e-post 26/4-2010.  

Kjemikerboligen sett fra sørvest.  
Foto Harald Melvold. 

BILDE Kjemikerboligen 006 (u. Odden). 

Kjemikerboligen sett fra nord i 2010.  
Foto Jørn Jensen. 

 
 

BILDE Kjemikerboligen 008 

Kjemikerboligen sett fra Casablanca.  
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Casablanca 017 

Bolighuset på Casablanca sett fra sørøst.  
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
 
Ovenfor Kjemikerboligen ligger eiendommen Casablanca 38/465, med adresse 
Nesset 7. Eiendommen ligger i skogsterreng oppe på åsryggen, som faller slakt 
mot nordøst. Mot sjøen i øst er det bratt, her er en frukt- og prydhage med et 
par støpte murer. Ellers er det flere store trær. Et par små uthus er ikke vurdert. 
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Bolighuset er bygd som funksjonærbolig for sementfabrikken og sto ferdig i 
1941, etter en beslutning sommeren 1939 om å bygge nye boliger for 
driftsbestyreren og kjemikeren. Første beboer her var Johannes Rutle (1904-
1992), kjemiingeniør (laboratoriets leder) på sementfabrikken fra 1935. 
Dette er en stor toetasjes bygning i pusset mur, med funkisvinduer og valmtak. 
Den er oppført i funkisstil.  
Bygningen har arkitektonisk og lokalhistorisk verdi. Den får høy verneverdi. 
 

BILDE Casablanca 004 

Casablanca sett fra nord i 2009.  
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Casablanca 009 

Casablanca sett fra sørøst i 2009.  
Foto Jørn Jensen. 

 
 

 
BILDE 4467 

Flyfoto av Slemmestad, trolig fra 1950-1960-åra. Den store hvite bygningen i forgrunnen 
til venstre er Casablanca, Kjemikerboligen ligger nede i høyre bildekant.  
Foto utlånt av Mette Marum. 
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Rett sør for Casablanca ligger Nesset 38/470, med adresse Nesset 5. Også 
denne eiendommen ligger i skogsterreng. Bolighuset er plassert øverst på 
ryggen, som faller slakt mot nordøst. Det er frukt- og prydhage i skråningen ned 
mot sjøen, med flere store trær. 
Nesset ble bygd for driftsbestyrer (fabrikksjef) Hans Tischbein (f. 1879 i 
Tyskland), som var driftsbestyrer fra 1910. Seinere bodde ingeniør Per Lorange 
her. Den eldste delen av bolighuset er en stor toetasjes bygning i pusset mur. 
Den har funkisvinduer, noen av dem nyere, og valmtak. Bygningen er oppført i 
funkisstil. Den er tilbygd to ganger mot sørvest, det nyeste tilbygget er en 
treetasjes murbygning som bryter med den opprinnelige stilen. Den får middels 
verneverdi. Miljøet er i hovedsak godt bevart, og den opprinnelige bygningen har 
både arkitektonisk og lokalhistorisk verdi, men tilbyggene reduserer verdien til 
middels. 
 

BILDE Nesset 004 

Bolighuset på Nesset sett fra nord.  
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Nesset 005 

Bolighuset på Nesset sett fra sørøst.  
Foto Jørn Jensen 2009. 

 

 
BILDE Nesset 001 

Nesset sett fra sørvest, med det nyeste tilbygget midt i bildet og mur med portstolpe i 
forgrunnen.  
Foto Jørn Jensen 2009. 
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Vernevurdering: 
Dette kulturmiljøet inneholder spor etter jordbruksbosetning fra første del av 
1800-tallet, men er først og fremst preget av anlegg tilknyttet sementfabrikkens 
øvre sosiale lag, fra perioden slutten av 1800-tallet fram til midten av 1900-
tallet, med boliger og rester etter hageanlegg. Hageanlegget inneholder 
menneskeskapte elementer som trapper, fontene og grotte, rester etter 
tennisbane og drivhus, samt beplantning. Etter de siste års rydding av 
vegetasjon er mye av dette i dag synlig. Bygningene som finnes her har delvis 
høy arkitektonisk verdi, men også høy lokalhistorisk verdi. Den bratte skråningen 
ned mot sjøen er også et viktig naturområde. Samspillet mellom kultur- og 
naturverdier gjør Odden til et særlig verdifullt område. Samlet sett får 
kulturmiljøet høy verneverdi. 
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Kulturmiljø 12 – Ødegårdsbakken og nedre del av 
Nyveien 
 
Ødegårdsbakken går fra Vaterland mot sør, mellom eiendommene Fjellheim 
40/14 og Lie 40/15, og dreier så mot sørvest, til den kommer inn på 
Ødegårdslia, rett vest for krysset mellom denne veien og Nyveien. Strekningen 
er ikke mer enn drøyt 200 meter. Terrenget stiger ganske bratt. Navnet 
Ødegårdsbakken er relativt nytt. På folkemunne er veien kalt Dassegata. Den 
første eiendommen til Ødegårdsbakken er Lie 40/15, bebygd i 1888. Om veien 
fantes tidligere, vet vi ikke, men den har et løp som ikke kan utelukke høy alder. 
Den er imidlertid ikke vist på kartet fra 1879, så mest sannsynlig er den anlagt 
samtidig som bebyggelsen kom. 
 

 
BILDE Ødegårdsbakken 001 

Nedre deler av Nyveien og noe av Ødegårdsbakken sett fra store Slemmestad. Bakerst 
fra venstre Fjellset, Granlund og Folkets hus, med Fjell i Odalsveien ved siden av det 
store treet midt i bildet. Foran til venstre Elvedal (Thivander-gården). 
Foto Jørn Jensen 2009. 
 
Nyveien ble anlagt i 1920-åra, og den eldste bebyggelsen langs veien er fra 
samme periode. Bare de aller nederste eiendommene er omtalt under dette 
kulturmiljøet, resten er omtalt i kulturmiljø 15. 
 
 



 - 101 - 

BILDE Ødegårdsbakken 6 007 

Her tar Ødegårdsbakken opp fra torget, med 
sidebygningen på Lie 40/15 til venstre og 
nyere bebyggelse på Fjellheim 40/14 til 
høyre, med bolighuset på Lund 40/16 bak. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE 4496. 

Vaterland ca. 1920. Fra venstre 
Enerboligen, Lie med Lundheim bak, Lund 
og Borg. 
Foto utlånt av Asbjørn Lillelien. 

 
 
De to nederste eiendommene i Ødegårdsbakken, Fjellheim 40/14, 
Ødegårdsbakken 1, og Lie 40/15, Ødegårdsbakken 2, 4 og 6, hører med både i 
dette kulturmiljøet og i kulturmiljø 1, Vaterland, men er omtalt der. 
Med i dette kulturmiljøet er også tre eiendommer nederst i Nyveien: Fjellset 
40/50, Nyveien 4, Granlund 40/28, Nyveien 8 og Folkets Hus 40/13, Nyveien 6. 
De hører naturlig sammen med eiendommene på nedsida av Nyveien, som har 
adresse Ødegårdsbakken. 
 
Ovenfor Fjellheim, akkurat der veien svinger, ligger de to eiendommene Lund 
40/16 og 40/293. Dette var opprinnelig en eiendom, som ble delt i 1986, ved at 
bolighuset ble utskilt som 40/293 og adresse Ødegårdsbakken 3. På den 
gjenværende delen av eiendommen, med adresse Ødegårdsbakken 5, er det to 
uthus. 
I en branntakst fra januar 1893 kommer det fram at det på eiendommen sto en 
hovedbygning oppført i bindingsverk. Denne bygningen brant i desember samme 
år, og i november 1894 ble det avholdt branntakst over nyoppført hovedbygning. 
Også denne var i bindingsverk, med bryggerhus og bakeri i kjelleren, 
inneholdende bryggepanne og bakerovn. Her var også to uthus. I 1893/1894 var 
Kristian Hansen Nærsnes eier, mens et skjøte av 13/3-1896 forteller at Karl 
Hansen Nærsnes solgte huset ”Lund” til ”Aktieselskapet Slemmestad 
huseierforening”. I 1900 var landhandler Lars Johnsen (1868-1939) fra 
Drammen her. Først i 1918 ble Lund skilt ut fra Slemmestad-Ødegården 40/1, og 
da solgt til Lars Johnsen, som allerede i 1919 solgte til Ludvig Isaksen, som 
fortsatte landhandelen. I 1928 startet Einar Thoresen (1890-1962) bakeri på 
eiendommen, sønnen Arvid (1913-1964) overtok seinere. 
Bolighuset er modernisert, og får lav verneverdi. Det eldste uthuset får middels 
verneverdi. Det har stor betydning for gateløpet, og en del av den opprinnelige 
strukturen i tettbebyggelsen i sentrum. Uthuset har også egenverdi som en 
representant for denne typen bygninger fra perioden rundt forrige 
århundreskifte. Det er dessuten lite endret, men ikke i spesielt god stand. 
I begynnelsen av 1960-åra ble det bygd et bakeri lenger vest på eiendommen. 
Dette er en enetasjes bygning i mur, med flatt tak. Den har ingen verneverdi. 
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BILDE 257 (utsnitt) 

På dette utsnittet av et postkortet fra 1924 sees 
bolighuset på Lund midt i bildet, en mørk 
bygning med ark. 
Foto utlånt av Ole Sønju. 

BILDE Lund 013 

Bolighuset på Lund sett nedenfra 
Ødegårdsbakken i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

 

 
BILDE Lund 014 

Uthuset på Lund, med bolighuset til høyre, 
sett fra sørøst i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Lund 015 

Uthuset på Lund sett nedenfra 
Ødegårdsbakken i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 

 
På motsatt side av veien er eiendommen Lundheim 40/242, Ødegårdsbakken 8. 
Den er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1974, men bebygd allerede i 
1889. Den er kalt Henriksen-gården etter Adam Henriksen (1861-1926), som var 
første eier. I branntakst fra 1894 omtales et bolighus i tømmer og et uthus. I 
bolighuset var det butikk i første etasje, samt to små leiligheter i hver etasje, og 
i tillegg en leilighet i sidefløyen. I kjelleren var det bakeri med bryggepanne. I 
1900 bodde blant annet kjøpmann Emanuel Bystrøm (f. 1862 i Moss) på 
eiendommen, sammen med en handelsfullmektig, en landhandlerske og en 
butikkjomfru. Adam Henriksen, som livnærte seg som snekker, bodde også her. 
På Lundheim har det vært landhandleri og bakeri, samvirkelag, sko- og 
manufakturforretning. Den gamle bygningen brant rundt 1980, og det er siden 
bygd opp nye boliger på eiendommen. Uthuset, som også inneholdt bolig, ble 
revet. 
 
Ovenfor Lund ligger Skjønhaug 40/26, Ødegårdsbakken 7. Eiendommen ble 
utskilt i 1919 fra Slemmestad-Ødegården 40/1, men bebygd før. Første eier var 
Jørgen Johansen (f. 1878), som i 1900 var steinfukter ved sementfabrikken. Her 
lå det et lite sveitserstilshus. Skjønhaug var bebygd før 1911, da et svinehus 
nevnes i skylddelingsforretningen for Nordsta 40/6 fra dette året. Det gamle 
huset ble revet i første del av 1960-åra eller før. Det nåværende bolighuset er 
trolig bygd i 1970-åra. 
 
På motsatt side ligger Rundhaug 40/44, Ødegårdsbakken 10. Eiendommen er 
utskilt fra Granheim 40/5 i 1922 og trolig bebygd på samme tid. Den ligger helt 
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inntil Nyveien. Her var det tidligere en rundt 4 meter høy mur av naturstein. 
Bolighuset var opprinnelig en høy halvannenetasjes bygning med spiss takvinkel. 
Den er temmelig ombygd, og får lav verneverdi. 
 

 
BILDE Rundhaug 001 

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

BILDE 4481 

Nyveien lå tidligere på en høy mur av 
naturstein ovenfor Rundhaug. Her sees fra 
venstre Randi, Gunn, Kjell og Åse Hansen. 
Foto utlånt av Karin og Roar Olsen. 

 
På oversida av Skjønhaug er Nordsta 40/6, Ødegårdsbakken 9. Eiendommen er 
utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1911, og solgt til Kristian Nordli (1884-
1968). Han arbeidet som smed ved sementfabrikken. Kristian Nordli bygde sjøl 
et tradisjonelt halvannenetasjes bolighus i lafta plank, med fireromsplan. Huset 
er i dag er totalt modernisert, og har fått et stort tilbygg. Det har helt fra 
begynnelsen vært to leiligheter (for to generasjoner). Nå er det fjerde 
generasjon som er eier. Det første uthuset inneholdt vedskjul og do, det ble 
seinere forlenget med en garasje. Det var grisehus i en egen bygning. 
Verneverdien er lav. 
Kristian Nordli er intervjuet om sitt arbeid som smed ved sementfabrikken i ”Ved 
en milepel”, utgitt ved fabrikkens 75-års jubileum i 1967 (s. 82-87). 
 

 
BILDE Nordsta 001 

Bolighuset på Nordsta i 2009.  
Eldste del til venstre. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE 4479 

På dette bildet fra 1971 sees litt 
av bolighuset på Nordsta til 
venstre, før det ble panelt. 
Bolighuset på Skogholt bak. 
Reidun Nordli står på stigen. 
Foto utlånt av Karin og Roar Olsen. 

 



 - 104 - 

Tvers overfor Norsta ligger Skogholt 40/7, Ødegårdsbakken 12, også utskilt fra 
Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1911. Første eier var Anders Smedsrud, men han 
bodde ikke her. Det var John Karlsen som bodde her fra begynnelsen og fikk 
bygd huset i 1911. 
Bolighuset er en halvannenetasjes bygning i upanelt maskinlafta plank, med 
jugendvinduer og en liten åpen sveitserstilsveranda foran inngangen. Det har 
høy verneverdi. Svært få hus fra denne perioden har så høy grad av autentisitet. 
Uthuset har mindre betydning for miljøet, og får middels verneverdi. 
 

 
BILDE Skogholt 002 

Bolighuset på Skogholt sett fra nedsida i 
2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Skogholt 008 

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

 

 
BILDE Skogholt 010 

Uthuset på Skogholt til høyre, med 
uthuset på Rundhaug til venstre og 
Folkets hus bak. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Skogholt 001 

Skogholt til venstre og Nordsta til høyre, 
fotografert i 2007. De to bolighusene var 
opprinnelig tilnærmet like. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Ovenfor Nordsta ligger Skoghøi 40/11, Ødegårdsbakken 11. Eiendommen er 
utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1912. Første eier var Frants Strømkvist 
(f. 1858 i Sverige), som arbeidet som snekker ved sementfabrikken. Eldre bilder 
viser et tradisjonelt sveitserstilshus, som siden er totalt ombygd. Det får lav 
verneverdi. På naboeiendommen Skoghøy II 40/276, Ødegårdsbakken 13, et 
stort 1980-talls bolighus i en etasje med valmtak og et lite bryggerhus, som må 
ha tilhørt Skoghøi opprinnelig. Bryggerhuset er et godt eksempel på en 
bygningstype som nå er sjelden. På grunn av at huset er i dårlig stand og ikke 
lenger ligger i et helhetlig miljø, blir verneverdien lav/middels. 
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BILDE Skoghøi 001 

Bolighuset på Skoghøi i midten, sett fra 
nordvest. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

BILDE Skoghøi 001 

Bolighuset på Skoghøi sett fra sørvest. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

 
 

BILDE Skoghøi 005 

Bolighuset på Skoghøi sett fra øst. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE Ødegårdsbakken 13 003 

Bryggerhuset sett fra vest. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
På oversida av Skogholt ligger Solbu 40/192, Ødegårdsbakken 14. Eiendommen 
er utskilt fra Skogholt II 40/27 i 1957, og trolig bebygd på samme tid. Lærer 
Strømme bodde her. 
 

 
BILDE 3303 (utsnitt) 

Utsnittet av postkort fra 1940 viser bebyggelsen i Ødegårdsbakken og nedre del 
av Odalsveien. Øgårdsdammen lengst til venstre er seinere fylt igjen. 
Foto utlånt av Jorun Lillelien Kaspersen. 

 
 
Av de tre eiendommene på oversida av Nyveien er Fjellset 40/50, Nyveien 4, 
den nederste. Eiendommen er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1923, 
men bebygd tidligere. Det finnes en festekontrakt fra 1903 som tyder på at den 
kan ha blitt bebygd da, trolig med bolighus og uthus. Sidebygningen er trolig noe 
nyere, kanskje bygd rundt 1920. 
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Fjellset ligger nordvendt med god utsikt. Her er en liten og pent opparbeidet 
hage, som høsten 2009 var preget av graving i forbindelse med tilbygg til 
bolighuset. 
Bolighus og sidebygning er plassert høyere enn og ganske nær veien, med en 
støpt mur nedenfor. 
 

 
BILDE Fjellset 001 

Fjellset sett fra Nyveien i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Fjellset 005 

Bolighus og bryggerhus på Fjellset sett fra 
sørøst i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 

 
BILDE Fjellset 003 

Bryggerhuset på Fjellset sett fra Nyveien 
i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Fjellset 009 

Uthuset på Fjellset i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Bolighuset er en liten halvannenetasjes bygning, på baksida løftet til to fulle 
etasjer, og totalt modernisert. Sidebygningen er en enetasjes bygning med loft, i 
bindingsverk kledd med faspanel. Den har nyere vinduer og taktekke, men er 
ellers lite endret, med småruter, eternittplater på taket, på høy mur, trolig støpt. 
Uthuset er ganske lite, og består to deler. Det er i bindingsverk med pulttak. 
Bolighuset får lav verdi, fordi det er svært ombygd. Sidebygningen er blant de 
mer autentiske bygningene i området, og ligger godt synlig inntil veien. Det får 
middels verneverdi. Uthuset har en viss betydning for miljøet på eiendommen, 
men ut fra lite synlig beliggenhet har den liten betydning i det større miljøet, og 
får lav/middels verdi. Eiendommen samlet får middels verneverdi. 
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BILDE 4487 

1. mai-feiring tidlig på 1900-tallet, med bolighuset på Fjellset i midten, Enerboligen til 
venstre. 
Foto utlånt av Frøydis og Cato Christoffersen. 
 
 
Ovenfor Fjellset ligger Granlund. Den er sammensatt av to eiendommer: 
Granlund 40/28 og Granlund II 39/21, førstnevnte utskilt i 1919 og sistnevnte i 
1953. Granlund er omtalt i en branntakst fra 1892. Det er rimelig å anta at 
eiendommen ble bebygd da. I en ny branntakst fra 1894 kommer det fram at 
hovedbygningen var forbedret med innredning i 2. etasje siden forrige takst, og 
her var også en nyoppført bindingsverksbygning med to vedskur og en stall med 
to spilltau. Johan Johansen var eier i 1894. I 1900 bodde enke Kristine Larsen 
her, hun ble eier da Granlund ble skyldsatt i 1919, og hennes svigersønn Harald 
Nordli overtok i 1934. 
 

BILDE Granlund 007 

Bolighuset på Granlund sett fra vest i 
2007. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Granlund 001 

Bolighuset på Granlund sett fra sørvest i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 
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BILDE Granlund 007 

Bolighuset på Granlund sett fra øst i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Granlund 007 

Uthuset på Granlund i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 

 
Granlund ligger nordvendt med god utsikt, og grenser inntil skogen. Her er en 
opparbeidet hage med frukttrær, og i alt tre bygninger. Bolighuset er en 
halvannenetasjes tømmerbygning i sveitserstil, kledd med staffpanel, med 
funkisvinduer og glassveranda. Den har fireromsplan. Uthuset er en lang og smal 
bygning i bindingsverk kledd med faspanel med krum teglstein på taket. 
Garasjen er en liten bygning i bindingsverk, trolig bygd midt på 1900-tallet. 
Dette er en av de eldste eiendommene i området, og en blant få med hus i 
sveitserstil. Bolighuset står i tilnærma original stand og får høy verneverdi. 
Uthuset får høy/middels verneverdi, mens garasjen er av mindre betydning for 
miljøet og får lav verneverdi. Samlet sett får Granlund høy verneverdi. 
 
Ovenfor Granlund, helt ut mot Nyveien, ligger Granli 40/13, Folkets Hus, med 
adresse Nyveien 6. Eiendommen er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 
1916, men bebygd med et vanlig bolighus i 1890-åra. Første eier var Nils 
Kristensen, kalt Nils Stallkar. Han solgte til Slemmestad Arbeiderforening i 1897. 
Festsalen ble bygd til i 1900 og kinosalen i 1925. Fra 1990-åra har bygningen 
vært brukt som moské. 
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BILDE 2209. 

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

 
Eldste del er en halvannenetasjes bygning i modernisert sveitserstil, oppført i 
lafta plank, står på mur av naturstein. Festsalen er utført som et stort tilbygg 
vinkelrett på eldste del, også i lafta plank, mens kinosalen fra 1925 er nok et 
stort tilbygg, i vinkel med festsalen. Hele huset har fått nyere panel og vinduer. 
Bygningen har høy lokalhistorisk verdi og identitetsverdi, og får til tross for sterk 
grad av ombygging høy/middels verneverdi. 
Her er et lite uthus, som kan være like gammelt som eldste del av Folkets hus. 
Det har liten betydning i miljøet, og får lav verneverdi. 
 

BILDE 196 (u. Nyveien 6). 

Det tidligere Folkets hus sett fra oversida, 
med kinosalen nærmest. 
Foto Jørn Jensen 2009. 

BILDE 216 (u. Nyveien 6). 

Det tidligere Folkets hus sett fra nedsida. 
Den eldste delen til venstre, festsalen til 
høyre. 
Foto Jørn Jensen 2009. 
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Vernevurdering: 
Bebyggelsen innenfor dette kulturmiljøet er i hovedsak gammel, det vil si bygd 
fra ca. 1890 og et par tiår framover. Med et par unntak er alle bygninger mer 
eller mindre ombygd, men strøkets karakter og struktur er langt på vei beholdt. 
Relativt små tomter og plassering av husene nær veien gjør at Ødegårdsbakken 
framstår som Slemmestads mest tettbygde område. Forholdet mellom 
bebyggelsen og veien er også viktig. Uthuset på eiendommen Lund, 
Ødegårdsbakken 5, er viktig for å definere veiløpet. 
Flere av bygningene kan tilbakeføres uten store problemer, slik at områdets 
opprinnelige preg til en viss grad kan bringes mer fram. 
Kulturmiljøet får middels verneverdi. 
 

 
BILDE Skogholt 013 

Ødegårdsbakken sett nedover, med bolighuset på Skogholt til høyre, det eneste 
huset som står i tilnærmet uendret stand. 
Foto Jørn Jensen 2010. 
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Kulturmiljø 13 – Nyveien 
 
Dette kulturmiljøet strekker seg fra krysset Nyveien/Ødegårdslia opp til krysset 
Nyveien/ Kirkerudveien. Her går grensa for planområdet. Bebyggelsen videre 
oppover Nyveien er av tilsvarende type. Området består av boliger bygd fra 
1920-åra og framover. 
 

  
BILDE 226 

Bolighuset på Granberg 40/49, Nyveien 9, 
er en god representant for bolighusene 
preget av enkel jugendstil. Huset er bygd i 
1923. 
Foto utlånt av Annie og Sverre Moe. 

BILDE Nyveien 9 006 

Bolighuset på Granberg i 2007. 
Foto Jørn Jensen. 

 

BILDE 4413 

Bolighuset på Skaug, bygd i 1925, før 
ombygging i 1950-åra. Uthuset til venstre. 
Foto utlånt av Rita Smaaland Østmo. 

BILDE Nyveien 15 001 

Bolighuset i 2007, med det ombygde 
uthuset til venstre. 
Foto Jørn Jensen. 

 
 
Vernevurdering: 
Nyveien på hele strekningen fra Folkets Hus til godt ovenfor grensa for 
planområdet bærer preg av utbygging av boliger på store tomter fra 1920-åra, 
med seinere fortetting og modernisering av de opprinnelige bolighusene. Kun et 
fåtall uthus er bevart. De fleste av de eldste bolighusene kjennetegnes av spiss 
takvinkel, mens de enkelte originale bygningsdeler er forsvunnet ved ombygging. 
Ombyggingsgraden er så stor og den opprinnelige strukturen så endret at 
verneverdien for kulturmiljøet vurdert som en helhet blir lav. 
Uthuset på Bergli, Nyveien 16, får middels verneverdi, alle andre bygninger lav 
verneverdi. 
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Kulturmiljø 14 – Ødegårdslia 
 
Dette kulturmiljøet strekker seg fra krysset mellom Ødegårdslia og Nyveien i 
nordøst, og omfatter det relativt tett utbygde arealet på begge sider av 
Ødegårdslia fram til der en gangvei kommer opp fra Odalsveien. Eiendommene 
på vestsida av Ødegårdslia er relativt store og flate, mens terrenget faller bratt 
ned mot Odalsveien. På østsida av veien er eiendommene mindre, her stiger 
terrenget opp mot Nyveien. 
 

 
BILDE Ødegårdslia 001 

Her sees tre av de fire omtalte eiendommene i Ødegårdslia. Til høyre sees en del av 
bolighuset på Allheim, Solfeng i midten. Til venstre skimtes litt av bolighuset på Aashaug. 
Foto Jørn Jensen 2010. 

 
 
Tre omtalte eiendommer ligger på flata vest for Ødegårdslia, disse er Allheim 
40/38, Ødegårdslia 13, Solfeng 40/53, Ødegårdslia 15 og Aashaug 40/59, 
Ødegårdslia 19. Den fjerde, som ligger til en sidevei til Odalsveien, er Fjellstad 
40/37, Ødegårdslia 19C eller Odalsveien 16. Disse fire eiendommene har ett 
bolighus og et uthus hver. Alle bygningene skal være bygd i 1920-1930-åra. 
Aashaug og Fjellstad har svært ombygde bolighus, men hovedformen med spiss 
takvinkel er beholdt, noe som forteller i hvilken periode de er bygd. Med unntak 
av uthuset på Aashaug får alle de registrerte bygningene lav verneverdi. Det 
betyr at hele kulturmiljøet også får lav verneverdi. 
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BILDE Aashaug 004 

Bolighuset og uthuset på Aashaug, 
Ødegårdslia 19, i 2009. Utsikt mot nord. 
Foto Jørn Jensen. 

BILDE Fjellstad 006 

Bolighuset på Aashaug, Ødegårdslia 19C, i 
2009. Utsikt mot nordvest. 
Foto Jørn Jensen. 
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Kulturmiljø 15 – Odalsveien 
 
Odalsveien går fra sentrum, mot sørvest, parallelt med Bøbekken, på det som 
tidligere var Slemmestad-Ødegårdens grunn. Veien går helt i kanten av flata 
langs bekken, som må ha vært oppdyrket, med en relativt bratt skrent med noe 
fjell i dagen i sørøst. Noen steder langs veien er det bevart gamle styva 
asketrær. 
Veien har fått sitt navn fordi flere innflyttere fra Odalen, som kom til Slemmestad 
for å arbeide på sementfabrikken, bygde hus her. 
 

 
BILDE 4133 

Dette bildet er tatt tidlig på 1900-tallet. Her sees mye av fabrikken, sett fra nederst i 
Ødegårdslia. Det aller meste av bebyggelsen på fabrikkområdet er borte for lengst. Midt i 
bildet er kontorbygningen i sin opprinnelige form, lett gjenkjennelig med den spisse 
arken midt på fasaden mot sentrum. Bak er laboratoriet, også før ombygging. Fire av de 
fem arbeiderboligene i Vaterland sees bakfra, og lengst til venstre er tre av de fire 
formannsgårdene. De er her med sitt originale utseende, med mørk veggfarge og 
vinduer med småruter. På denne sida av bekken ligger bolighuset på Bækkevold, 
Odalsveien 7, som nå er borte, en upanelt sveitserstilsbygning. Inntil Odalsveien ligger 
Karlstad, Odalsveien 9, med bolighus og et uthus som ser ut til å skulle flyttes på 
skinner. 
Foto utlånt av Cementmuseet Slemmestad. 

 
Vernevurdering: 
Kulturmiljøet Odalsveien består kun av boligeiendommer, av ulik størrelse, 
mange har relativt store hager ned mot Bøbekken. De eldste bygningene er bygd 
rundt 1910, og området på nedsida av veien var utparsellert og fullt utbygd fram 
til rundt 1930. Fra 1970-åra og et par tiår framover ble mange av de store 
eiendommene delt og nye bolighus bygd. Samtidig ble tidligere skrint 
utmarksareal på oversida av veien utbygd. De fleste av de eldste bolighusene er 
ombygd og modernisert, delvis tilbygd, og det er bevart få uthus. Ingen 
bygninger har fått høy verneverdi, og bare et fåtall middels verneverdi. Dermed 
kan kulturmiljøet ikke få mer enn lav verneverdi. En eiendom kan nevnes 
spesielt. Det er Karlstad 40/10, Odalsveien 9. Den har alltid vært den største 
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eiendommen her, og har aldri blitt oppdelt. Her er fortsatt en stor frukthage og 
tre eldre bygninger. Det svært ombygde bolighuset gjør at verneverdien for 
eiendommen samlet ikke blir mer enn middels. 
 

 
BILDE Karlstad 002 

Eiendommen Karlstad sett fra motsatt side av Bøbekken. I forgrunnen bryggerhuset. 
Foto Jørn Jensen 2010. 
 
 

  
BILDE 1013 

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

BILDE Karlstad 001 

Bolighuset på Karlstad i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 
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BILDE 2231 

Bolighuset på Lilleseth 40/3, Odalsveien 3, 
opprinnelig en villa i enkel sveitserstil, 
bygd i 1911. 
Foto utlånt av Bjørg Wedel Arnesen Tranholt 

BILDE Lilleseth 001 

Bolighuset på Lilleseth 40/3, Odalsveien 3, i 
2009. Det har lav verneverdi. 
Foto Jørn Jensen. 

 

BILDE 4468. 

Bolighuset på Norseth, Odalsveien 5, med 
opprinnelig utseende. Huset skal være 
bygd i 1918, i enkel sveitserstil i upanelt 
lafta plank. 
Foto utlånt av Grete Farberg. 

BILDE Odalsveien 5 007. 

Bolighuset på Norseth, Odalsveien 5, i 
2009. Det har lav verneverdi. 
Foto Jørn Jensen. 

 

  
BILDE 3330. 

Kristian Kristiansen tegnet bolighuset på 
Grønvold ca. 1932. Huset er bygd i 1921. 
Utlånt av Gjertrud Bryhn. 

BILDE Grønvold 002 

Bolighuset på Grønvold i 2009. Det har 
middels/lav verneverdi. 
Foto Jørn Jensen. 
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BILDE 4443 

Bolighuset på Fjell tidlig på 1900-tallet. 
Foto utlånt av Kai Johansen. 

BILDE Fjell 011 

Bolighuset på Fjell i 2010. 
Foto Jørn Jensen. 
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Vedlegg – kulturmiljø 13, 14 og 15 
 
De tre kulturmiljøene Nyveien (kulturmiljø 13), Ødegårdslia (kulturmiljø 14) og 
Odalsveien (kulturmiljø 15) har lav verneverdi. Beskrivelse av de enkelte 
eiendommene følger i dette vedlegget. 
 

 
BILDE Nyveien 001 

Her sees en del av bebyggelsen i Odalsveien, Ødegårdslia og Nyveien, sett fra store 
Slemmestad i 2009. 
Foto Jørn Jensen. 
 
 
Kulturmiljø 13 - Nyveien 
 
Den nederste eiendommen i kulturmiljøet ligger mellom Ødegårdsbakken og 
Ødegårdslia, og har adresse Ødegårdslia 1, Skogholt II 40/27. 
Eiendommen er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1919, og bebygd i 
1925 for Anders Smedsrud, som var smed på sementfabrikken. Han var også 
politiker for Arbeiderpartiet, og blant annet formann i skolestyret i perioden 
1919-1925. 
Eiendommen på nedsida er utskilt herfra i 1957. 
På Skogholt II er et bolighus bygd i 1920-åras typiske stil, lett kjennelig på den 
spisse takvinkelen. Huset er tilbygd og svært modernisert. 
Bolighuset får lav verneverdi, begrunnet med ombygging. 
 
Mellom Ødegårdslia og Nyveien ligger eiendommen Damhaug 40/42, Nyveien 5 
B. Den er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1921, første eier var Anders 
Gulbrandsen, doktor Andreas Kløvstad bodde her seinere. To eiendommer er 
utskilt herfra i 1982 og 1986. Det gamle bolighuset ligger tilbaketrukket fra 
Nyveien, og er en halvannenetasjes bygning med spiss takvinkel. Huset er 
modernisert og har fått et stort tilbygg. 
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Da bolighuset er svært ombygd, blir verneverdien lav. 
 
Neste eiendom på nedsida av Nyveien er Norefjeld 40/43, Nyveien 7. Den 
nederste delen av eiendommen, mot Ødegårdslia, er ikke bebygd, slik at hele 
arealet mellom de to veiene er hage. Bolighuset fra 1922 er en stor 
halvannenetasjes bygning i bindingsverk, i stor grad modernisert. Den har spiss 
takvinkel, som de fleste andre eldre bygningene her. 
Eiendommen er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1921 og solgt til Hans 
Adolf Andersen (1882-1965). Både han og kona Anna Marie (f. Bøbakke) (1883-
1960) var fra Hvaler. 
Bolighuset får lav verneverdi på grunn av ombygging. 
 
Neste eiendom på nedsida av Nyveien er Granberg 40/49, Nyveien 9. Den er 
utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1923. Den danske Pål Espensen var 
første eier, men solgte etter noen år til svigerfaren Harald Lillelien. Ned mot 
Ødegårdslia ble det skilt ut ei tomt i 1939, ei ny tomt i 1951, og mot Nyveien i 
1971, alle disse tomtene er bebygde. På den gjenværende delen står et bolighus 
og et uthus fra 1923. Bolighuset er svært ombygd, mens uthuset står i mer 
opprinnelig stand. Se bilde av bolighuset før modernisering under kulturmiljø 13. 
Begge hus får lav verneverdi. 
 
Neste eiendom på nedsida av Nyveien er Solhøi 40/69, Nyveien 13. Den er 
utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1. De første eierne var Karl og Marie 
Bauer. 
Bolighuset er en lav halvannenetasjes bygning med spiss takvinkel, modernisert 
og tilbygd. Det får lav verneverdi. 
 
Neste eiendom på nedsida av Nyveien er Skaug 40/58, Nyveien 15. Den er 
utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1923, og solgt til Alfred Olsen 
(Dalheim). Adam Smaaland overtok i 1928, siden har hans slekt bodd her. 
Et eldre bilde viser bolighuset som en liten enetasjes bygning med 
empirevinduer, flat teglstein på taket og en liten glassveranda ved inngangen. 
Denne bygningen fra 1925 er siden totalt ombygd. 
Uthuset er også ombygd. 
Både bolighus og uthus får lav verneverdi, på grunn av sterk ombygging. 
 
Den nederste eiendommen innenfor dette kulturmiljøet som ligger på oversida av 
Nyveien er Rustad 40/56, Nyveien 14, beliggende rett overfor der veien til 
Nesset tar av. 
Eiendommen er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1923 og solgt til Henrik 
Hansen Rustad, som allerede i 1925 solgte videre til Karl Oskar Paulsen. Hans 
svigersønn Anton Larsen Uhlen fra Gudbrandsdalen var laborant på 
sementfabrikken, hans sønn igjen overtok Rustad i 1934. To tomter er utskilt 
herfra. 
Bolighuset er en halvannenetasjes bygning i bindingsverk, som er svært 
modernisert. 
Det får lav verneverdi. 
 
Den neste eiendommen på oversida av veien er Bergli 40/57, Nyveien 16. Den 
er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1923 og solgt til Kingo Thoresen. 
Bolighuset er en halvannenetasjes bygning, tilbygd fra 1950-/1960-åra og en del 
modernisert. 
Uthuset står derimot i tilnærmet original stand. 
Bolighuset får lav/middels verneverdi, uthuset middels verneverdi. 
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Den neste eiendommen på oversida av veien er Fjeldberg 40/60, Nyveien 18. 
Den er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1924 og solgt til Gustav 
Andersen Sollie. Her lå det tidligere ei hytte, nå er det et hus fra 1970-åra og på 
oversida på utskilte eiendommer to nesten helt nye hus. 
 
Den neste eiendommen på oversida av veien er Stenseth 40/47, Nyveien 20. 
Den er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1923 og solgt til Johan August 
Johansen. Bolighuset skal være bygd i 1925, og bærer preg av total ombygging i 
1950-1960-åra. To nye hus er i ferd med å bli bygd øverst på eiendommen. 
Bolighuset får lav verneverdi på grunn av ombygging. 
 
Den neste eiendommen på oversida av veien er Lønnhaug 40/39, Kirkerudveien 
2, på hjørnet av Nyveien og Kirkerudveien. Den er utskilt fra Slemmestad-
Ødegården 40/1 i 1921 og solgt til Olaf Karlsen. Bolighuset er en 
halvannenetasjes bygning med spiss takvinkel, tilbygd og modernisert. 
Bolighuset får lav verneverdi på grunn av ombygging. 
 
 
Kulturmiljø 14 - Ødegårdslia 
 
Lengst nordøst ligger de to eiendommene Damstua 40/180, Ødegårdslia 3, og 
Engebo 40/181, Ødegårdslia 7. Begge er utskilt i 1955 og ligger der 
Ødegårdsdammen tidligere befant seg. 
Nordvest for dammen er Fjellbo 40/75, Ødegårdslia 5. Denne eiendommen er 
utskilt i 1935. Når bolighuset er bygd er ikke klart. 
 
Neste eldre eiendom er Allheim 40/38, Ødegårdslia 13. Den er skilt ut fra 
Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1921, og solgt til Ole Hansen Moe i 1922. Her er 
fortsatt en stor hage, selv om det er skilt ut en boligtomt i 1966. Bolighuset er 
plassert ytterst på pynten, og er en halvannenetasjes svært ombygd bygning. 
Uthuset er også ombygd. Begge bygninger får lav verneverdi. 
 
Sørøst for Allheim ligger Solfeng 40/53, Ødegårdslia 15. Eiendommen er skilt ut 
fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1923, og solgt til Ludvig Langseth. Det er 
mulig at eiendommen ikke ble bebygd før i 1930-åra. Husene ligger ytterst på 
pynten, eiendommen nedenfor er utskilt herfra i 1979. Bolighuset på Solfeng, en 
halvannenetasjes bygning, bærer preg av ombygging i 1950-åra. Både bolighus 
og uthus får lav verneverdi på grunn av ombygging. 
 
Neste eiendom er Aashaug 40/59, Ødegårdslia 19. Den er utskilt fra 
Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1924. Første eier var Jørgen Jacobsen. 
 
Den ligger nordvendt med god utsikt, i flatt lende ytterst på en pynt, og 
terrenget faller bratt ned mot nord. Den er atskilt fra Ødegårdslia av en liten 
knaus. I alt fem boligtomter er utskilt herfra, fra 1975 og framover. 
Bolighuset er en halvannenetasjes bygning fra 1929, tilbygd og modernisert i 
1970-1990-åra. Den spisse takvinkelen forteller at den er av eldre dato. 
Bolighuset får lav verneverdi. Uthuset står i tilnærmet uendret stand, og får 
middels verneverdi. 
 
Sørvest for og noe lavere enn Aashaug ligger Fjellstad 40/37, med adresse 
Ødegårdslia 19C eller Odalsveien 16. En liten sidevei kommer her opp fra 
Odalsveien. Eiendommen ligger i den bratte nordvendte skrenten, og 
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eiendommen nedenfor er utskilt herfra i 1973. Fjellstad er utskilt fra 
Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1921. Første eier var Olaf Kristensen. 
Bolighuset er en halvannenetasjes bygning fra ca. 1920, tilbygd i 1985, og trolig 
modernisert flere ganger. Den spisse takvinkelen forteller at huset er av eldre 
dato. Uthuset er trolig bygd på samme tid, det er noe endret. Både bolighuset og 
uthuset får lav verneverdi. 
 
 
Kulturmiljø 15 - Odalsveien 
 
Nærmest sentrum ligger eiendommen Elvedal 40/2, Odalsveien 1, utskilt fra 
Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1911. Første eier var Knut Hansen Mangen, som 
delte fra to boligtomter (Lilleseth 40/3 og Norseth 40/4) og så solgte resten til 
Sven B. Thivander i 1917. Thivander var murer på sementfabrikken og bygde 
bolig- og forretningsgård her. Det er en stor toetasjes bygning med halvvalmet 
tak, i dag modernisert med blant annet eternittplater og nyere vinduer. Den er 
også bygd sammen med nyere bygninger på naboeiendommen Borg. De to 
eiendommene er slått sammen. 
Thivander, som tidligere bodde i Slemmestadbråten, bodde med sin familie her, 
men leide også ut leiligheter. I første etasje var det en periode barbersalong og 
tannlegekontor, i kjelleren brusfabrikk. 
Bygningen får lav verneverdi på grunn av store bygningsmessige endringer. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien er Lilleseth 40/3, Odalsveien 3. I dag er 
bare bolighuset bevart, en modernisert sveitserstilsbygning, plassert omtrent 
midt mellom veien og bekken. Eiendommen er utskilt fra naboeiendommen 
Elvedal 40/2, Odalsveien 1, i 1911 og bebygd på samme tid. Første eier var Olaf 
Lilleseth (1879-1950) fra Sør-Odal. Kona Mathea (1884-1960) var datter av Knut 
Hansen Mangen, som eide Elvedal. De kom også fra Odalen. Olaf Lilleseth bygde 
huset sjøl, men solgte allerede i 1919 videre til Nils Kristensen (1864-1955), som 
var kusk på sementfabrikken. Den har siden vært i samme slekts eie. 
Bolighuset får lav verneverdi på grunn av ombygging. Her er også to nyere 
uthus. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien er Norseth 40/4, Odalsveien 5. Bolighuset 
her ligger helt inntil veien. Det er et fullstendig ombygd sveitserstilshus, med et 
ganske stort tilbygg bakover. Norseth er utskilt fra Elvedal 40/2 i 1911, og første 
eier var Karl Hansen Mangen (1893-1961), sønn til Knut Hansen Mangen, eier av 
Elvedal. Huset skal være bygd i 1918. Bolighuset får lav verneverdi på grunn av 
ombygging. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien er Bækkevold 40/8, Odalsveien 7. Her er 
det i dag et nyere bolighus tilbaketrukket på eiendommen, med en garasje oppe 
ved Odalsveien. 
Bækkevold er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1911, og første eier var 
Sigurd Bøhmer. Han solgte videre til Jens Andresen i 1920. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien er Karlstad 40/10, Odalsveien 9. Mens de 
tre første eiendommene er smale, består Karlstad egentlig av tre eiendommer. 
Bolighuset som står nær veien, er et svært ombygd og tilbygd sveitserstilshus. 
Endringene har skjedd fra 1950-åra og framover. Her er også et uthus med fjøs i 
teglstein. Helt ned mot Bøbekken står et lite bryggerhus. Her er en stor 
frukthage som strekker seg helt ned til bekken. 
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Karlstad er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1912, og første eier var 
Edvard Kristoffersen (1874-1951), fra Sør-Odal. I 1900 arbeidet han som 
bødkersvenn på sementfabrikken. Han har også arbeidet på teglverket. 
Eiendommen er fortsatt i samme slekts eie. Alle hus er sannsynligvis bygd 
omtrent på samme tid, rundt 1912. 
Bolighuset er så ombygd at verneverdien blir lav. Både uthus og bryggerhus er 
sjeldne bygningstyper i miljøet i dag, og får middels verneverdi. Den velholdte 
frukthagen som er bevart i opprinnelig størrelse er et verdifullt innslag i miljøet 
og gjør at eiendommen som helhet også gis middels verneverdi. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien er Fagertun 40/18, Odalsveien 11. Her er 
det et stort nyere hus. 
Eiendommen er utskilt fra Slemmestad-Ødegården i 1919 og solgt til Bernt 
Spigseth. Han solgte i 1921 videre til Olaf Lilleseth, som var byggmester og 
sannsynligvis bygde hus her. I 1932 ble det solgt ut av Lilleseth-familien til 
Gudmund Herland, som var lærer på Slemmestad barneskole. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien er Hellum III 40/134, Odalsveien 13 A. Helt 
ut mot veien ligger et eldre totalt ombygd bolighus og en nyere garasje. 
Eiendommen er delt i 1977, slik at det ligger et nyere bolighus på Bekkefaret 
40/255, Odalsveien 13 B, ned mot bekken. 
Hellum 40/19 ble utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1919 og solgt til 
Harald Lillelien. Da eiendommen ble delt første gang i 1945 ble det opprinnelige 
bolighuset liggende på den utskilte delen 40/134. Bolighuset her ble bygd ca. 
1920, delvis av materialer fra Holmenkollbrakka, som lå på fabrikkområdet. 
Hellum 40/19 har adresse Odalsveien 15. Bolighuset her er bygd i 1950-åra. 
Det eldste bolighuset på Hellum er svært ombygd. Flytte- og 
ombyggingshistorien er interessant, men graden av ombygging gjør at 
verneverdien ikke kan bli mer enn lav. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien er Bækkeli 40/20, Odalsveien 17. Helt ut 
mot veien ligger et relativt lite enetasjes hus med spiss takvinkel, som står 
forholdsvis uendret siden det ble bygd i 1927. Uthuset langs grensa mot Hellum 
er av tradisjonell type fra 1920-åra, og inneholder et rom i mur. Første eier av 
Bækkeli, fra 1919, var Martin Fusdal. 
Eiendommen strakte seg tidligere helt ned til Bøbekken. I hagen ble det utskilt to 
tomter i 1978. 
Nyere bolighus tett innpå og graden av ombygging tilsier at både bolighuset og 
uthuset på Bækkeli får lav/middels verneverdi. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien heter nå Strawberry Field 40/278, 
Odalsveien 19. Grønvold 40/21 var opprinnelig navn, men det fulgte den nedre 
delen da eiendommen ble delt i 1982. Det gamle bolighuset, som ligger ut mot 
veien, er en halvannenetasjes bygning med halvvalmet tak og en liten 
glassveranda, bygd i 1921. Opprinnelig sto det upanelt i lafta plank. Uthuset er 
bygd sammen med en større garasje. 
Eiendommen ble utskilt i 1919. Første eier var Eugen Olsen (1882-1971) fra 
Oslo, som arbeidet som reparatør på sementfabrikken. Han var ordfører en kort 
periode i 1945. 
Bolighuset har beholdt mye av sitt opprinnelige preg og får middels/lav 
verneverdi. Uthuset har lav verneverdi. 
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Neste eiendom på nedsida av veien er Bækkelund 40/22. Her er et nytt hus på 
utskilt eiendom fra 1985, Odalsveien 21, helt oppe ved veien. Det gamle huset lå 
nede ved Bøbekken, men her er det også et nyere hus. 
Eiendommen ble utskilt i 1919 og solgt til Birger Skjeldrup. 
 
Også det eldste bolighuset på naboeiendommen Fossen 40/187, Odalsveien 27, 
ligger helt nede ved Bøbekken, akkurat ved utløpet av dammen. Dette er en 
halvannenetasjes bygning i lafta plank bygd i 1936, men tilbygd og svært 
modernisert. 
Eiendommen er utskilt fra Solbakken 40/23 i 1956, som igjen er utskilt fra 
Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1919. Første eier var Bjarne Kristensen. 
Slemmestad sementfabrikk kjøpte eiendommen i begynnelsen av 1950-åra, i 
forbindelse med at de anla dammen like ved. Bolighuset er så ombygd at 
verneverdien blir lav. 
 
Neste eiendom på nedsida av veien er Grønli 40/31, Odalsveien 29. Her er et 
halvannenetasjes bolighus fra ca. 1918, svært ombygd, og et uthus som står i 
tilnærmet original stand. Nedre del av eiendommen er fraskilt i 1975 og bebygd. 
Grønli er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1920, første eier var Erik 
Eriksen. 
Det ombygde bolighuset får lav verneverdi, mens uthuset får middels/lav verdi. I 
et mer opprinnelig miljø ville uthuset fått høyere verdi. 
 
Neste eiendom, med bolighuset noe tilbaketrukket fra Odalsveien, er Aasly 
40/51, Odalsveien 31. Nærmest veien er det en fraskilt tomt med et nyere 
bolighus. Det gamle bolighuset er bygd i 1928 for Alf Johansen. Han hadde kjøpt 
av naboen Erik Eriksen, som fikk utskilt eiendommen i 1923. 
Bolighuset, opprinnelig i sveitserstil, er bevart i sin opprinnelige form, men er en 
del modernisert, og får lav/middels verneverdi. 
 
Videre oppover på nedsida av Odalsveien er det kun et nyere stort næringsbygg 
med åpen mark rundt. 
 
Som nevnt går Odalsveien helt i kanten av flata langs Bøbekken. På oversida av 
veien er det delvis fjell i dagen og hellende terreng. Her er noen få eldre 
bygninger, og flere nyere. 
 
Den nordøstligste eiendommen etter Slemmestad torg er Fjell 40/30, Odalsveien 
4. Den har en bratt atkomst opp fra Odalsveien med flere store trær. Bolighuset 
ligger på ei mindre flate nesten på høyde med husene langs Ødegårdsbakken 
(Dassegata). Det er et lite halvannenetasjes bolighus bygd i vinkel, en del 
ombygd, men fortsatt preget av sveitserstilen. 
Eiendommen er utskilt i 1919, og solgt til Karl Ellefsen, men skal være bebygd 
allerede rundt 1908. 
Bolighuset får middels/lav verneverdi. Det er modernisert, men hovedformen er 
fortsatt synlig. Det framstår som en av de eldre bygningene i området rundt 
sentrum. 
 
Neste eiendom på oversida av Odalsveien er Nedberg 40/9, Odalsveien 6. Her 
er et totalt ombygd sveitserstilshus, bygd ca. 1912 og modernisert i 1968 og 
seinere. Et bilde fra 1950-åra viser bygningen i upanelt lafta plank. 
Nedberg ble skilt ut fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1912 og solgt til Otto 
Olausen. 
Bolighuset er så ombygd at verneverdien blir lav. 
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Videre er det nyere hus, fram til Fjellvang 40/32, Odalsveien 12. Her ligger 
bolighus og nyere uthus på et lite platå høyere enn veien, med flere murer, både 
eldre og nyere, mellom huset og veien. En stor styva ask står ved oppkjørselen. 
Bolighuset fra 1922 er svært ombygd, men oppfattes som eldre på grunn av den 
spisse takvinkelen. 
Fjellvang er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1920, og solgt til Hans 
Bauer, som var formann på fabrikken. 
Bolighuset får lav verneverdi, fordi det er svært ombygd. 
 
Neste eiendom på oversida av veien er Frydenlund 40/33, Odalsveien 18. Her 
er en stor hage i bakken fra veien opp til bolighuset, som er en modernisert 
toetasjes bygning. 
Eiendommen er utskilt fra Slemmestad-Ødegården 40/1 i 1920, første eier var 
Adolf Frydenlund. Eiendommen på oversida ble utskilt og bebygd i 1972. 
Bolighuset er modernisert og får lav verneverdi. 
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BILDE 4464. 

Lengst til høyre i bildet ligger Slemmestadbråten, med fem eiendommer. Alle 
eiendommene har store hager, men det er ikke jordbruksdrift her. Dølstua ligger rett på 
oversida, omgitt av skog. I bakgrunnen sees innmarka på begge sider av grensa mot 
Asker, her er det i dag næringsbygg på Røykens side. Sommeren 1954 var det hesjer 
her. 
Mellom Slemmestadbråten og fabrikkområdet er det to skogkledde mindre åser, 
Nylændaasen i nord og Vardehaugaasen i sør, mellom dem åpent areal, trolig beitemark, 
kalt Nylænde på kartene fra 1888 og 1912. Det går en vei fra Bråten mot fabrikken 
ganske nær sjøen, men her er det fylt noe ut i sjøen. Denne veien sees også på de gamle 
kartene. 
Røyk fra fabrikkpipene gjør at en ikke kan se området fra krysset Slemmestadveien/ 
Vaterlandsveien og nordover. Her skal Treboligen ligge ganske alene. 
Fabrikkområdet fyller et stort areal, som på kartet ser ut til å ha vært innmarka til nedre 
Slemmestad. Den strakk seg opprinnelig fra tunet og ned til sjøen på nordsida av 
Slemmestadbukta. Eiendommen Lillejordet er blitt oppslukt av fabrikken, men tunet på 
nedre Slemmestad er fortsatt intakt, med fabrikkbygninger rett på nedsida. Oppe ved 
veikrysset der Vaterlandsveien tar av, ligger gårdsbestyrerboligen, ”Tierboligen” og på en 
liten høyde på oversida av Slemmestadveien ligger Sementboligen, en lang lys bygning i 
to etasjer. Bak denne er det åpent landskap, det ser ut som beitemark, det må være 
langs Rustadveien. På det gamle kartet er området kalt Myren. 
Innerst i Slemmestadbukta er det i ferd med å bli fylt opp med bebyggelse. Nærmest 
sjøen er blant annet sekkefabrikken, med flere bygninger og opplagstomter. Lenger inn 
arbeiderboliger, først på begge sider av Boligveien, men så bare på nordsida, med 
Murtoget og Heiman litt oppe i åsen, som på kartet er kalt Slemmestadhaugen. Ytterst 
på denne skogkledde åsen er tunet til store Slemmestad. På bildet ser en ikke mer enn 
toppen av våningshuset, resten er skjult bak store trær. Mellom de såkalte Brungårda, 
fire like arbeiderboliger på nedsida av Boligveien, og Slemmestad kirke og Heimen, er 
det et stort jorde. Bekken er her utvidet i en dam med et lite fall. 
Bøbekken, som allerede i 1954 er lagt i rør på de ytterste par hundre metrene, rant ut 
lengst sør i bukta. Fra krysset mellom Ødegårdsbakken og Odalsveien danner den grense 
mellom store Slemmestad i nord og Slemmestad-Ødegården i sør. I dette området, rett 
på sørsida av bekken, som altså ligger i en kulvert, er det noen få bygninger som danner 
sentrumsbebyggelsen. På hjørnet av Vaterlandsveien og Odalsveien ligger eiendommen 
Borg 40/12, med en lang toetasjes bygning med valmtak. Opprinnelig var dette en 
sveitserstilsbygning. Bak er Tivandergården på Elvedal 40/2, en stor toetasjes bygning 
med halvvalmtak. Videre bakover på nordsida av veien er det flere sveitserstilsvillaer, 
med hager som strekker seg ned til Bøbekken. Fra Slemmestad torg går Ødegårdbakken, 
kalt Dassegata, opp mot sørvest. Her er det flere mindre sveitserstilshus og tett 
bebyggelse. Både langs Nyveien og Ødegårdslia er det en del hus i store hager med mye 
vegetasjon. 
Odalsveien følger kanten av åsen hele strekningen opp dit bebyggelsen tar slutt. Her er 
fortsatt innmarka til Øgården, omtrent sammenhengende med Avjordet noe høyere opp. 
Tunet til Øgården er plassert på en liten kolle ut mot Bøbekken. Det er et firkanttun 
åpent mot nord. 
Vest for kirken er det et stort jorde mellom bekken og Slemmestadveien, der Rortunet 
ligger i dag. På motsatt side av veien sees Slemmestad gamle skole og den eldste 
lærerboligen godt synlig oppe på en kolle. Bak er jordene til Lillelien, som seinere ble 
idrettspark. Tunet på Lillelien ligger skjult bak trærne. 
Foto utlånt av Jan Kjellin, Norcem. 
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Etterord 
 
Denne rapporten baserer seg på befaringer foretatt i 2007 for sentrum og i 
2009/2010 for resten av planområdet. Mange grunneiere er kontaktet og har gitt 
verdifull informasjon, men det har ikke vært mulig å ta kontakt med alle. Dette 
gjelder spesielt de tidligere arbeiderboligene, der det er flere leiligheter og eiere i 
hver bygning. Jorun Lillelien Kaspersen og Frøydis og Cato Christoffersen har gitt 
mer generelle opplysninger om Slemmestad. Det har også Harald Melvold, og 
han har i tillegg lest gjennom rapporten og kommet med nyttige innspill. Mange 
av de gamle bildene er lånt ut av Cementmuseet Slemmestad, andre er lånt av 
privatpersoner. Kjell Jørgensen i Røyken Historielag har skannet de aller fleste av 
disse bildene.  
 
Her er også brukt andre kilder. Gustav Kirkeruds artikkel om Slemmestads 
gårdshistorie i Røyken Historielags årbok for 1989 er en svært verdifull kilde for 
den tidlige historien. Terje Martinsens bygdebøker ”Røyken. Bygda og 
menneskene” og Jorun Lillelien Kaspersens bøker ”Hundreårsbølgen” og ”Langs 
Dokterbekken” er også brukt, det samme gjelder folketellinger og panteregister 
fra Digitalarkivet og SEFRAK-registreringer fra 1982/1988. 
 
 
Steinar Botten, min kollega i fylkeskommunen, har lagt ned et stort arbeid i 
redigering av rapporten.  
 
En stor takk til alle involverte.  
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BILDE 4535 

Denne rapporten tar hovedsakelig for seg bygninger og anlegg. For de aller fleste er 
historien tilknyttet personene som har bodd og arbeidet på Slemmestad i løpet av de 
siste århundrene det viktigste. Også i arbeidet med denne rapporten har disse 
personene vært til stede, både i samtaler og i form av bilder. Som et eksempel har vi 
med dette bildet av Tordis Tivander Hansen foran pipa til en av roterovnene en gang 
rundt 1950.  
Foto utlånt av Tor Tivander Hansen. 

 
 
 
 
Drammen, 21. mai 2010.   
 


