
Thune 

 

Plassen Thune i Hunndalen er nærmeste nabo til garden Bratsveen. Bratsveen 

kommer fra Ås og ble fradelt i 1829.  Den første brukeren var Ole Olsen Torke. 

Etter flere eierskifter ble garden i 1895 overtatt av Ole Larsen Aamodt, f. 1866, 

fra Øvre Aamodt. Ole Larsen var sønn av Lars Larsen Stangstuen som var en eldre 

bror av Børre Larsen Stangstuen, mannen bak familieselskapet B. Lilleengen & 

Co. 

 

Hans J. Frydenlund, f. 1875, bodde i 1900 i Lund med kona Hjørdis, f. 1875, og 

nyfødt datter Hjørdis. Hans arbeidet i Toten Cellulosefabrikk og leide husrom av 

Lilleengen. Hans hadde etternavnet fra plassen Frydenlund under Nygårdstuen 

som var eid av B. Lilleengen & Co.  

 

I 1904 fikk Hans Frydenlund skjøte fra Ole Aamodt på hus som lå på en plass 

under Bratsveen. De fikk ikke lang glede av denne boligen idet Klara allerede 

samme høst døde av  

blodforgiftning. Etter kun noen dager ble huset skjøtt over til Andreas Olsen 

Holte. Han hadde giftet seg på våren samme året med Bertha Christensen som 

hadde vokst opp i Storgata 5 i Gjøvik. I januar 1905 fikk de sitt første barn, en 

sønn, som de døpte Alf. Som bosted ble det da angitt «Tune pr. Bratsveen». Alfs 

faddere var gårdbruker Ole Aamodt med frue, regnskapsfører Albert Christensen, 

kontorist Peder Christensen og fabrikkpike Anna Christensen. Albert, Peder og 

Anna var søsken av Bertha. 



 

 

 

Thune (i midten) i 1961 

 

I 1907 ble plassen fradelt fra Bratsveen og fikk navnet «Thune». I 1908 fikk 

Andreas Holte skjøte på eiendommen. Hans Frydenlund bodde i 1910 uten familie 

i Bratsveen. Skjebnen til datteren Hjørdis er ikke kjent. På Thune bodde da 

Andreas og Bertha med barna Alf, Oskar og Borghild, alle med etternavnet Olsen 

etter faren til Andreas, Ole Olsen. Andreas hadde oppgitt yrket til å være «arbeider 

i anglefabrikk». Ole Aamodt hadde yrkestittelen «gårdbruker og formann i 

fiskekrokfabrikk». Bekjentskapet som førte til at Andreas fikk ta over Thune 

oppsto åpenbart på fiskekrokfabrikken til Mustad.  

 

Plassen Thune var et lite platå øst for og liggende nedenunder Askimhaugen. Det 

var akkurat stort nok til å romme en bolig og et lite uthus. Det hørte til litt dyrket 

mark som ga grunnlag for et par kuer og noen kalver. Her levde Bertha og Andreas 

hele livet ut og fikk til sammen ni barn. Ved dåpen fikk barna etternavn etter faren, 

nemlig Holte. Ved folketelling i 1910 hadde de etternavnet Olsen etter farfaren. 

Ved konfirmasjonen ble navnet på bostedet brukt, Tune eller Thune. 


