Feltskjema
Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune

Objekt nr.: HO-10189

Kulturminnetype:

Tekstilfabrikk

Utfyllende type/navn

AS Odderud Tekstilfabrikk

MIS nummer og navn:

57. Annen teknisk/industrielt kulturminne

Fylke:
Kommune:
Sted:
Stedsbenevnelse:

Kartfesting:

Vestfold
Holmestrand

Fylkesnr. :
Kommunenr.:

0702

Hvittingsrud på Odderud
Navn

Gnr.

Bnr.

Odderud

107

1 og 2

Øst

Nord

0566234

6600270

Riksantikvarens
"Lokid."

Festnr.

Koordinatsystem:

Garmin 300 (WGS 84)

0

Kort beskrivelse av hva
Rester etter en trevarefabrikk. Demningen lenger opp i elven står der i dag,
funner er:

Fabrikkbygningen brandt ned i 1913. Rester etter muren både mot elven og til

Beskrivelse av tilstand: fabrikkbygningen er klart synlige . Det samme er det med demningsmuren. Elven har tatt

elveløpet tilbake.

Merknader:
Fotografier -A :

HO-10189-A Kart.

Fotografier -B :

HO-101891-B Oversiktsbilde. Bruket ligger inn på høyere side på andre siden av elven.

Fotografier -C :

HO-10189-C Forstøttningsmur mot elven.

Fotografier -D :

HO-10189-D Forstøttningsmur mot elven og grunnmuren for fabrikken.

Fotografier -E :

HO-10189-E Rester av hjørnegrunnmuren.

Fotografier -F :

HO-10189-F Grunnmuren. Personen er Viktor Solberg.

Fotografier -G :

HO-10189-G Forstøttningsmuren mot elven. Steinene er godt tilhugget.

Fotografier -H :

HO-10189-H Hjørnestein godt tilhugget.

Fotografier -I :

HO-10189-I Hvittingsrudtjern der alt vannet kommer fra. Det er badeplass her i dag.

Fotografier -J :

HO-10189-J Rester av vestre side av demningen. Vannet var oppdemt på høyere side.

Fotografier -K :

HO-10189-K Rester av vestre side av demningen. Vannet var oppdemt på høyere side.
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Fotografier -L :

HO-10189-L Grunnmuren mot elven i nord.

Fotografier -M :

HO-10189-M Hjørnesten av grunnmuren med jernhake for feste av bygningen mot nord. Personen
er Viktor Solberg.

Dato:

08.08.2011

Registrator:

Knut Svebakk-Johansen

Objekt nr.: HO-10189

Kildedel
Fakta:

Det som i dag er synlig er flommuren mot elven og grunnmurene til fabrikkbygningen.
Denne er ca 24 meter lang. Demningen lenger opp i elven står der i dag, men elven har
tatt elveløpet tilbake. På sidene ser vi tydelig rester av dam-muren. Denne er flere meter
høy. Eiendommen ble kjøpt fra Norges Bank etter konkursen fra Odderud Bruk AS (se
denne registreringen HO-10191) av Nordal Lunde og Axel Grundseth som startet AS
Odderud Tekstilindustri i 1908. Dette var et bomullsveveri som i hovedsak fremstillte stoff
til arbeidsklær. Vevemaskiner ble innkjøpt fra Engeland og veverimester Johannes
Rundhovde fra Dale Fabrikker ble ansatt. Produksjonen startet 9. november 1909. En 12
hk. dynamo skaffet lys til fabrikken og til Odderud gård. I løpet av året 1909 hadde
bedriften i alt 20 ansatte. I september 1913 brandt uthuset på Odderud. Fabrikkbygningen
brant ned natt til 16. juli 1914. Fabrikken ble ikke bygget opp igjen og dermed opphørte
fabrikkeventyret ved Odderud. Odderud Bruk ble senere solgt til ing. Johan Haare i
Kristiania. Dette var i 1916. (Kilde Botne Bygdebok bind 1, side 751)
Historiske
opplysninger:

Fortellinger, tro og tradisjon:

Oppsitterene langs bekken og ved det oppdemmte vannet klaget over vassyk jord og ved
dom ble fabrikken kjent uberettiget til å slippe vann fra Hvittingsrødtjern i tiden 3. mai til
14. sptember. Dette var ille for fabrikken som da måtte stå stille deler av året. Det kan
også nevnes at en av pikene som arbeidet der, var den senere kjente revyskuepillerinnen
Lalla karlsen. Hun bodde da på Odderud gård og i dag er et av rommene der pusset opp til
den tids møblering etc. og blir benevnt som "Lalla-rommet". Vinteren 1904-1905 måtte
fabrikken stå pga. vannmangel. I april 1905 ble vannet satt på for fullt da turbinen plutselig
stoppet opp. Ved nærmere undersøkelser viste ded seg at turbinen var full av ål fra
Hvittingsrødtjernet. Mathias Odberg flyttet senere til Kristiania og styrte fabrikken derfra. I
janua 1907 gikk selskapet konkurs og alt ble overtatt av Norges Bank. Eiendommen ble
senere solgt til Nordal Lunde og Axel Grundseth som startet AS Odderud Tekstilindustri i
1908. (se denne registreringen HO-10189). (Kilde Botne Bygdebok bind 1, side 750 flg.)
Datering:
Eldre fotografier/kart:
Merknader:
Dato:

08.08.2011
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Informator:

Viktor og Torun Solberg

Kvalitetssikring
Kontrollert dato:

03.12.2011

Kontrollert av:

Paul Edouard Thode

Sefraknr.:
Status:
Merknader /
supplerende
opplysninger:

Fotografier:

Fotografier - A :

Fotografier - B :

Fotografier - C :
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Fotografier - D :

Fotografier - E :

Fotografier - F :

Fotografier - G :

Fotografier - H :

Fotografier - I :
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Fotografier - J :

Fotografier - K :

Fotografier - L :

Fotografier - M :
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