Schulerudgaardens historie

Fredrik Bastian Schulerud kom til Holmsbo med konen Anne Catharina, og kjøpte gården, som den gang het
Jørgensengaarden. Her overtok han Jørgensens forretning.
Flere fakturaer og krita-bok er bevart, og man kan deri lese når fisket gikk godt – eller når det var dårlige
tider og kreditten ble stor.
F.B. var en mann med drivkraft. Han gjorde seg kanskje mest bemerket med at han i stor grad medvirket til
at Holmsbu kirke ble bygget. I kirkens lille hefte kan man lese historien om hvordan den kom til, og hvorfor.
Når han ble enkemann med to barn, Aagot og Fredrik, ble Gustava deres guvernante og husholderske. Det
ble giftermål, og sammen fikk de datteren Petra, som etter Gustava overtok driften av gården – da mest
frukthagen, til sin død i 1967.

Gustava (Gabrielsen) Schulerud, alias Mummu

Gustava Gabrielsen vokste opp med åtte søsken og mor og far i et lite hus inntil Hansåsen, - bak låven til
Gjestgiveriet, angivelig Holmsbus eldste. Tomten gikk i ett med Schulerudhagen
Gustava Schulerud ble av familie og venner kalt Mummu, som hennes eldste barnebarn Jacob Fredrik kalte
henne som liten.
Mummu var en meget sterk kvinne som etter sin manns død allerede i 1904, var den som helt til sin død i
1955 styrte og stelte med huset og den store frukthagen de anla.

Schulerudhagen med Fredrik Bastian og Gustava

Fredrik, Petra, Aagot, Gustava, Fredrik Bastian

Dødsannonse for Fredrik Bastian

Gårdstunet

I bakgården var det både bakeri og bryggerhus, verksteder og fruktkjeller, (der restaurant Schulestedets
kjøkken ligger nå)
Der ble frukt og bær fra hagen veid og pakket, oppkjøpere hentet og solgte videre.
På den gamle tapeten i trappeoppgangen som nå er revet, hang det mange diplomer for den utmerkede
frukten og bærene, også fra utlandet, - på skjenken i spisestuen sto flere flotte pokaler.

Diplomer/medaljer

Diplomer/medaljer

Høyest opp i gårdstunet, ved siden av bryggerhuset og bakeriet, trappen opp til det store loftet, lå utedoen.
Opp en trapp, med fire store hull i en benk, og tre små hull i en liten benk, var det langt fall, kan man si.
Veggene der var prydet av butikkens gamle reklameplakater for Marianne Margarin osv i metall, og veggene
var malt blå. Derfor ble det aldri kalt annet enn for ”Det Blå”.
Fra Bryggerhuset = Havestuen, der Aagot gjerne bodde om sommeren, var det dør ut mot den 12 mål store
hagen.
En allè løp opp gjennom hagen. Pæretrær og epletrær og morelltrær og rød rips og hvit rips og kjempedigre
solbær og stikkelsbær i alle mulige størrelser og modningstider kranset den. Hele hagen var beplantet med
frukttrær og bærbusker, - blomsterbusker og prydtrær. Hagen ble som en bugnende park, - eller som man
kan kunne tenke seg Edens hage.

Mummu drev alt. Men hadde også en og to gartnere stadig gående, og mange av Holmsbus kvinner var
sysselsatte der i innhøstingsperiodene. Også barn fikk hjelpe til.
Sønnen Fredrik vokste opp med sterk utreisetrang. Men fra lille Holmsbo, uten veier ut den gang, var det
bare båt som gjaldt. Men er man ikke voksen nok til å mønstre, var det bare èn mulighet for Fredrik: å drive
av gårde på isflak! Mang en gang ble båter sendt ut for å berge ham, - en gang ble han hentet helt ute ved
Færder fyr!
Senere dro han til sjøs, seilte på de syv hav, - kom hjem med gaver fra både Kina og Amerika og all verdens
steder, men han var aldri hjemme lenge ad gangen.
Aagot giftet seg med en som også het Schulerud og flyttet til Lillehammer. De fikk to barn, Mentz og AnneCatharina - Anne-Cath., senere gift med kunstneren Johan Vestly.
De fikk to barn, Håkon og Jo.
Mentz fikk fem barn, Mentz jr. og Hege, med sin første kone Hilda Waldeland, I sitt andre ekteskap med
Rigmor Christensen fikk han tre døtre, Ingrid, Ida, Helene.

Petra og Aagot

Petra og Aagot ble guvernanter og underviste barn i området, - de gikk i all slags vær på stier til både Kana
og Rødtangen.
Da disponent Niels Petter Bang fra Moss Preserving kom til Holmsbo, bygget og drev det s.k. Leggeriet
nede ved sjøen rett nedenfor Schulerudgaarden, oppsto det søt musikk – ved at han spilte fiolin og Petra
spilte piano.
De giftet seg og flyttet til Jeløen, der de fikk fire barn, - Jacob Fredrik, Per, Aase og Vesla.

Petra og Niels Petter Bang med forlovelsegjester på trappen mot sjøen på Leggeriet.

Schulerudgaardens private strand og flaggstang. Leggeriet til venstre for den mørke bua.

Hver eneste sommer var familien i Holmsbo. Og da barna var voksne og utflyttet og Petra hadde blitt enke,
var hun i Holmsbu hos sin aldrende mor hele sommerhalvåret og forstsatte fruktdriften. På vintrene tok hun
gjerne Mummu med til Jeløen og passet henne så lenge hun levde, - hun ble over 90 år.

Mummu og søsteren Kristina (Tetti) i finstuen i Schulerudgaarden.

Gustava og hennes gjenværende søstre, - de som ikke dro til Amerika, eller som kom hjem igjen, var ofte
gjester i Schulerudgaarden. De var noen glade damer som gjerne samlet slekt og venner til muntre lag, og
Petra førte tradisjonen videre. Familiesammenholdningen var upåklagelig.

Søsken, kusiner og tremenninger, tanter og onkler og alle barn var ofte samlet i det store huset over
middager i spisestuen og i det koselige Bryggerhuset – eller Havestuen om det jo også ble kalt. Og mang en
mage har fått vondt av alle gode bær og frukter ifra hagen.

Søstre i ”Oldemorhuset”
Anna, Petra, Gustava (Mummu), Kristine (Tetti), Marie.

Spisestuen i Schulerudgaarden.
F.B. Schulerud, Mummus far Gabriel Johansen (fra Engene gård) Mummus søster, Fredrik? Mummu, ?, ?,
Mummus mor, Hanna Elisabeth Johansen.

Fetter Mentz liker blomster – med kusine Aase og Jacob Fredrik (lærer).

Mummu med barnebarnet Aase

Mummu med Anne-Cath

Mummus far, Gabriel Johansen, og F.B. Schulerud(?)

Mummu og Petra

Gabriel og Hanna Elisabeth, Mummus foreldre, med oldebarnet Jacob Fredrik Bang

Jacob Fredrik, også kalt Jabit, fikk to barn med sin kone Marvel Pettersen, Vibeke og Nina.
Per fikk to døtre med sin kone Kari Onstad, Hege og Anne-Sophie.
Aase, gift med Leif Darmo, fikk sønnene Lars Petter og Helge.
Vesla, som var Anne-Caths bestevenninne, giftet seg med Harald Thinn, og fikk Elisabeth, Ellen og Harald.

Bryggerhuset sett fra hagen

Mummu, Petra, Anna, J.F. Bangs kone Marvel med datter Vibeke bak Bryggerhuset

Mummus søster Anna åpnet delikatesseforretning i Bogstadveien 4 i Oslo, og søsteren Tetti var assistent.
Snart kunne hun kjøpe hele bygården, bygge på sitt barndomshjem, og kjøpe bil! En 1932-modell Nash!
Jacob Fredrik fikk ta sertifikat og fikk ofte være sjåfør.
Tetti var forlovet med skolelærer Hans Tveiten, men Anna forhindret giftermål da hun i så fall ville miste
sin kjære assistent til sin delikatesseforretning i Bogstadveien 4 i Oslo
Aagot var meget tilbaketrukket, sov gjerne på loftet i Schulerudgaarden når hun ikke bodde i Bryggerhuset,
og var snill og pliktoppfyllende.
Anne-Cath Vestly har skrevet om en gang de fikk henne med på en ”liten biltur”, og selv om hun hadde
forkle på og laget middag, ble hun da med. Tveiten var sjåfør.
Bilturen tok ikke slutt før de kom til Trondhjem!
Her har de en pause på veien.

Pause under biltur til Trondhjem

Schulerudhagen hadde en gartner som het Alfred Larsen, og hans bror fikk også hjelpe til i travle tider.
Deres søster Magda hadde på 1950- og 60-tallet en godtekiosk, der Turistkontoret nå befinner seg, bak det
enkle vinduet mot gaten i Schulerudgården.
Forretningen ble etter hvert overtatt av de koselige damene Nelly Larsen og Gunhild. Den var delt i to med
dør i mellom, - melkebutikken hadde inngang som nå er stengt, i hjørnet ved Gjestgiveriet, og ”Kød og
Flædsk” hadde inngang der restaurantens inngang nå er.
De laget bl.a. de beste fiskekaker man kan tenke seg!
Siden ble det klesbutikk, med smykker og mye annet, som Grete Eliasen drev, helt til Brødrene Jensen
overtok, og nå i 2018 er det igjen nye eiere, som kaller restauranten for Schulestedet.
På Petras femårsdag den 7. september 1890 plantet hun med hjelp av sin far en blodbøk.
I dag er den et praktfullt tre som rager over alle andre og kan ses fra alle kanter, fra sjøen, der den lyser som
et ”fyrtårn”, sett fra sjøen, fra Holmsåsen og fra torget.

Blodbøken

Blodbøken (høst)
I dag står treet øverst i hagen til Petras barnebarn Vibeke Ekroth og hennes familie, som arvet
”Oldemorhuset” og en del av Schulerudhagen etter Petras død på 1960-tallet.

Oldemorhuset

Mentz Schulerud arvet også et mål tomt øverst i hagen. Familien eier den fremdeles, men har aldri kunnet
utnytte den da strømledninger har løpt over tomten. De er nå endelig blitt lagt i bakken.
Etter Petras død ble Schulerudgården og resten av eiendommen solgt til familien Wagner, som drev med
blomsterdyrking.
Det fortelles at da herr Wagner kom for å se stedet gikk han rett opp i hagen og satte spaden i jorden – og sa:
Ja, dette kjøper vi!
Uten å ha sett huset.
Og huset var nå i ganske elendig stand, men med kone, barn og svigerbarn og siden barnebarn fikk de ordnet
mye, men dessverre ble alle bygninger rundt gårdstunet revet.
Wagner dyrket sine blomster på et stort område, der det nå står nye hus. Resten av hagen holdt de i orden så
godt de kunne. Wagners ene datters familie, Gram, arvet gården, og beholdt det i mange år til de solgte det
til Holmsbu eiendom i 2005.

-
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Slekten til ”Mummu”, Gustava Gabrielsen, gift med F.B. Schulerud.
Foreldre:
Gabriel Johansen, (09.12.1832 - 26.2.1926) fra Engene gård ved Holmsbu.
Hanna Elisabeth, (01.4.1832 - 13.12.1913)

Deres barn (med etternavn Gabrielsen):
Gustava (Mummu) (gift F. B. Schulerud)
Marie (reiste til Amerika, gift Ellefsen, hjem m. to barn, Alice, (gift m. Hannibal Larsen, deres sønn Johan),
og Edward (Eddy, gift m. Karoline fra Berger)
Thora, (gift Amundsen) døde ung.
Kristine, (Tetti) forlovet med lærer Hans Tveiten. Hjalp Anna i hennes delikatesseforretning.
Edvard, (kom tilbake fra Amerika som gammel, bodde hos Mummu, returnerte til Amerika)
Martin (kom tilbake fra Amerika, bodde hos Mummu)
Anna (tok over barndomshjemmet, bygget på annen etg., hadde bil allerede på 30-tallet, tjente gode penger
på delikatesseforretning i sin bygård i Bogstadveien 4, Oslo)

