
Johan og Anne Solem
Johan Olsen  Solem ble  født  10.  desember  1889,  som  den  eldste  av  fem søsken  i 
barneflokken til Ole Johannesen Solem (1858-1916) og kona Marie (f. 1857). De andre 
barna var Ole, Ane, Beret Anna og Olaf. 

Johan var altså sønn av Johan Arnts bror Ole.

Johan ble første gang gift med Anne Sofie Volden (1886-
1939). De hadde ei datter, Signe, som ble født i 1908. 

Da Johans "farbror"  -  som Johan selv  sa  -  Johan Arnt 
døde i januar 1914, dro Johan til Ørlandet for å ta hand 
om gården og sine yngre søskenbarn, Anne Margrethe, 
Olaf og Isak. Anne Margrethe var nettopp fylt 16 år, Olaf 
var 12, og Isak 10.  Johan begynte «i tjeneste hos Johan 
Arnt Solems sønner» som han skriver i regnskapsboka si 
1.  april  1914,  under  tilsyn av verge  Anton Grande på 
Brekka.  Anne  kom  etter  og  begynte  sin  tjeneste  i 
november 1915. Dattera Signe ble igjen på Solem i Rissa. 

Det er sagt at det ble slik fordi hun skulle begynne på skolen. Det stemmer også med 
at hun ble 7 år i mars 1915. 

Johan og Anne måtte etter hvert heim til Rissa for å ta 
over  heimgården  Solem.  Faren  Ole  døde på høsten  i 
1916. Johan og Anne reiste likevel ikke med en gang. I 
Rissa var det flere som var heime på gården og kunne 
ta seg av drifta, og Johan og Anne avsluttet arbeidet på 
Ørlandet først ved utgangen av 1917, nærmere bestemt 
31.12.1917  ifølge  Johans  regnskapsbok.  Johan  tok 
formelt over gården i januar 1920, med frist på å innfri 
kjøpesummen overfor mora Marie innen april 1921.

Anne døde tidlig, allerede i 1939.  



I 1942 giftet Johan seg på nytt med Marie Hagen. Johan 
døde i 1976, Marie i 1983.

Ut fra årene Johan og Anne hadde på Viken, ble det nok 
knyttet tette bånd mellom familiene. 

Signe  Otelie  Solem  (1908-1962)  ble  gift  med  Oskar 
Larsen fra Stjørna (1906-1981). 

Signe og Oskar hadde to sønner: Sigmund (f. 1936) og 
Audun  (1940-2004).  Sigmund  tok  over  gården  etter 
Johan. 

I 2005 bor Sigmund og kona Mary (f. 1938) på Solem. Sønnen Svein Ivar (f. 1961) har 
tatt over og satt seg opp hus på gården, og Arne (f. 1963) og Mona (f. 1970) bor også i 
Rissa. 

Audun hadde to barn: Arild (f. 1962) og Jorun (f. 1967)

De to eldste bildene er skannet fra album hos Øyvind Aas. Bildet av Johan og Marie er hentet fra Helge Solems  
album. Takk til familien Larsen på Solem for opplysninger og bilder. Ut over de ovenfornevnte bildene, hadde de  
blant annet  bilder  av våre  forfedre  på Viken som vi  ikke  har  funnet  andre  steder.  Takk  også  til  Magnhild  
Rædergård for opplysninger. Opplysningene er samlet og framstilt av Åsmund Solem. Det har ikke lyktes meg å  
finne opplysninger om familien vår i overformynderiets protokoller for perioden fra 1914.


