Gunhild og Johan Arnt
Johan Arnt Solem ble født 4. desember 1864, som sønn av Johannes Olsen Solem (18241903) og Anne Olsdatter Langseter (1829-1905). Han ble døpt i Rissa kirke 15. januar 1865,
og ble innskrevet i kirkeboka som "Johan Arent", sønn av Johannes Olsen Solum og Anne
Olsdatter. Han het da altså "Johan Arent Solum", med andre ord. Faddere var morfaren
Ole Arntsen Langsæter, Knud Olsen Solum, Knud Johnsen, Kristine Johansdatter
Dyrendal og tanta Berit Olsdatter Langseter.
Gunhild Olsdatter Rokset ble født 17. mai 1868, som datter av Anne Marta Rokset og Ole
Haftorsen Grenne. Hun ble døpt 21. juni 1868, og ble innskrevet i kirkeboka som "Gunild".
Faddere var Torger Halten, Hans P. Haftorsen Bjørneraas, Anna Halten og Ingeborg
Pedersdatter Rokset.
Gunhild og Johan Arnt gifta seg i Rissa 22.
oktober 1891.
I september 1892 fikk Johan Arnt og Gunhild ei
datter, Anna. Halvannet år etter, 18. april 1894,
flytta Johan Arnt, Gunhild og dattera Anna til
Ørlandet. Det neste vi da vet om livet deres, er
at sønnen Ole kom til verden i april 1895. Hvor
de bodde, og hva de livnærte seg av i disse
første årene, har vi ikke kunnskap om. At den
lille familien levde av noe som hadde med
jordbruk å gjøre, er vel sannsynlig, og vi vet at Johan Arnt i 1897 ble valgt inn i
meieristyret for Ørland.
I januar 1898 ble Anne Margrethe født, og det var trolig samme år at Johan Arnt og
Gunhild fikk kontrakt på gården Viken på Grande. Kontrakten inneholdt imidlertid så
mange kårrettigheter som ble opplevd som urimelige, at de ba om å få bli løyst fra
kontrakten.
I juli 1899 døde sønnen Ole, og familien var igjen bare fire: Gunhild, Johan Arnt, Anna og
Anne Margrethe.
I april året etter fikk de skjøte på gården Viken, som de hadde hatt kontrakt på tidligere.
Johan Arnt var nå 35 år, Gunhild knapt 32. Etter seks år på Ørlandet hadde de endelig fått
kjøpt sin egen gård.

I februar 1901 døde deres første datter Anna, angivelig av en nyresykdom. Nå var det bare
ett av tre barn som fortsatt levde, nemlig Anne Margrethe, som nettopp var fylt tre år.
Gunhild var imidlertid gravid, og i juli det året ble Olaf født.
Samme året satte Johan Arnt i gang med å
bygge nytt hovedhus på gården. Stuelåna ble
satt opp i tidsrommet 1901 til 1903. I andre
etasje laget Johan Arnt gang på langsida mot
tunet, og det skal ha vært uvanlig på den tida.
De fleste hadde gjennomgangsrom på loftet,
ettersom det selvsagt var det enkleste å få til når
huset skulle tømres.
Sommeren 1903 ble Isak født, og da Aslaug ble
født i september 1904, talte familien på Viken
seks personer. Det skulle bli kortvarig. I november ble Aslaug båret til dåpen i Viklem
kirke, men døde allerede 4. desember. Hun ble funnet død i vogga. Johan Arnt var på
dagen 40 år, Gunhild var 36, og de hadde mistet tre av sine seks barn.
Det hendte mye i de første ti årene Johan Arnt og Gunhild bodde på Ørlandet, både på
godt og vondt. Nå skulle det gå noen år til neste gang ulykken rammet familien på
Ørlandet direkte, men allerede i februar 1905 døde Johan Arnts mor i Rissa.
Knapt fem år etter minstebarnet Aslaug døde, i august 1909, døde Gunhild, 41 år gammel.
Johan Arnt ble nå alene med de tre barna: Anne Margrethe var 11 år, Olaf var 8, og Isak 6.
Tidlig i januar 1914, fire dager etter at eldstedatra Anne Margrethe hadde fylt 16 år, døde
Johan Arnt, 49 år gammel. De tre barna på 16, 12 og 10 var nå foreldreløse, og Anton
Grande på Brekka ble utnevnt som verge for dem. Gården ble drevet med hjelp av deres
søskenbarn, Johan Solem fra Rissa og kona Anne. Johan og Anne kom til Ørlandet og
arbeidet på gården etter Johan Arnts død i 1914, men måtte etter hvert tilbake til Rissa for
å ta over heimgården Solem. De avsluttet på Viken 31.12.1917.
I 1919 var det skifte, sannsynligvis ettersom odelsgutten Olaf rettslig sett kunne ta over
gården. Det var vel intensjonen at Isak skulle ha det som på papiret heter "Solvang",
bruksnummer 50, som i dagligtale - i alle fall i familien - ble kalt "Nordi Myran". Isak var
likevel så syk allerede da, at han nok aldri tok over selv. Anne Margrethe hadde blitt med
ham til undersøkelse i Trondheim, for han hadde vært forkjølet så lenge. Der fikk de vite
at han hadde tuberkulose. Isak døde sommeren 1921.
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