Solem “Øver-Solemen”
Knut Jonson hadde hele Solemen. Skrondal skriver at Knut fikk skjøte på gården i 1852, og
at han rett etterpå solgte halve gården til Arnt Torgersen Hårstad fra Rennebu. Knut
Jonson og kona Marthe Andersdatter satt selv igjen med den andre halvparten. Hver av
disse gårdene var på knapt 90 mål, hvorav det meste var dyrka mark.
Prisen Arnt betalte, var ifølge Skondal 640 riksdaler. Jeg har ikke kunnet finne støtte for at
Arnt var svogeren til Knut, slik Skrondal skriver.
Arnt Torgersen (f. ca 1814) var gift med Beret Jørgensdatter (f.ca 1824) fra Høgflåtten, en
plass under Engan i Orkdal. Arnt og Beret hadde barna
1. Thomas f. 03.08.1854
2. Johan f. 07.11.1856
3. Ingeborg f. 11.07.1860
4. Ane f. 15.09.1866
Gardtales nevner bare de to guttene, mens Skrondal nevner bare den eldste sønnen.
Sistnevnte har da også som regel lite personopplysninger for andre halvdel av
attenhundretallet, og stopper som kjent i 1860-åra. Uansett levde alle disse fire barna da
soknepresten førte familien inn i kirkeboka som utflyttet i april 1870. I boka “Utvandringa
fra Orkdal til Amerika” finner vi opplysninger om at familien reiste til Spink Township,
Union County, Sør-Dakota. Opplysningene i denne boka, om folket på “Øver-Solemen”, er
fortalt av Anne Margrethe Myklegård. Ved avreise fra Trondheim hadde Arnt Torgersen
Solem og hans familie Quebec som reisemål, men det er vel grunn til å tro at artikkelen i
boka gir mer pålitelige opplysninger om hvor denne familien etter hvert slo seg ned. Det
opplyses til og med at Arnt rydda en farm som den dag i dag er i familiens eie.
Arnt solgte altså i 1870 til Ingeborg Arntsdatter Hongslo. Gardtales kaller henne i alle fall
det, og det er forsåvidt rett, men vi skal ta med litt mer informasjon om Ingeborg, for det
er i alle fall tre gårdsnavn inne i bildet før Ingeborg kommer til Solem:
Ingeborg Arntsdatter Røklev ble født 15. september 1828 som datter av Arnt Mikkelsen
Røklev og kona Anne Iversdatter Blåsmo. Ifølge Skrondal var det i 1853 at faren fikk kjøpt
en av Hongslo-gårdene, og Hongslo var derfor familienavnet da Ingeborg den 15.

november 1858 ble gift med enkemann Ola Knudsen Ree fra Meldal.
Allerede ved folketellinga i 1865 hadde Ingeborg blitt enke, og ble oppført som selveier og
gårdbruker på en av Ree-gårdene i Meldal. Siden må hun da ha solgt, og kjøpt ØverSolemen på Monset. Ettersom forrige eier emigrerte i april 1870, er det grunn til å anta at
Ingeborg og barna kom til Solem på denne tida.
Ingeborg og Ola Ree hadde fire barn som vi kjenner til, alle er oppført på Ree ved
folketellinga i 1865, alle født i Meldalen, og alle flytta med Ingeborg til Orkdalen:
1. Valborg f. 25. august 1859, gift med Anders L. Stubban
2. Andreas f. 16. desember 1860, overtok gården
3. Peder f. 5. mai 1863
4. Ola Solem f. 5. desember 1865, lærer
Ingeborg Arntsdatter Solem døde i 1909.
Andreas Olsen Solem (1860-1917) tok over gården. Han ble gift med Anne Margrete
Tomasdatter Hongslo (1862-1948), datter av Tomas Olsen Hongslo (1834-1924) og Anne
Eriksdatter Skjølberg (1831-1911).
Anne Margrethe hadde fra før en sønn med Erik Skjølberg:
Ola Edvard Eriksen Hongslo, f. 03.09.18811
Anne Margrete og Andreas fikk 8 barn:
1. Ingeborg Anna f. 18.11.1885,
2. Ole f. 12.09.1888, død 01.09.1897
3. Ane f. 17.12.1890
4. Tora f. 04.01.1893,
5. Per f. 09.04.1895, gift med Ingeborg Korsli2
6. Ole f. 12.07.1897
7. Marius f. 28.10.1899
8. Arne f. 13.06.1903
Ingeborg Anna (1885-1980) ble gift med Martin E. Monseth (1879-1965). Informasjon om
dem finner du i beretninga om folket på Monset Framigard.
Tora (1893-1994) ble gift med Edvard Grø (1886-1948). Edvard utvandret første gang i 1909.
Da reiste han til Chicago sammen med Ole Simensen Stubban, som hadde vært i USA før.
Med på denne reisa var også Oles søster Karen, John Johnsen Stubban (Stubbflått), Anders
Olsen Monseth og Marit Ljøkelsøy. De to siste skulle ikke til Chicago, men de andre havna
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Ifølge kirkeboka ved dåp “Ole Eriksen”, f. 1881, ikke 1880 som “Utvandrerboka” opplyser.
Per eller Peder gm Ingeborg Korsli 4.11.1900-31.1.1986 ?

der. I boka om utvandringa står det at Edvard arbeidet på en pianofabrikk, og det var
trolig samme fabrikk som Ole S. Stubban og John J. Stubban også arbeidet på. Edvard ble
første gang gift med Matilda Halvorsen 2. november 1912. Sammen fikk de ei datter, Olga,
som ble født ca 1913. Da Matilda døde, reiste Edvard hjem til Norge. Dette skal ha vært i
1920. Olga skal da ha gått på Monset skole ei tid. I 1923 reiste Edvard, Tora og Olga til USA
med skipet “Stavangerfjord” fra det som da fortsatt het Christiania, og ankom New York
10. juli. Tora og Edvard giftet seg etter at de kom til USA. De skal ha fått fire barn sammen.
I 1930 finner vi “Thora” og “Edward” i folketellinga, de bor i Chicago, og har barna Olga
(17), Bertha (5) og Arnold (2).
Det var den yngste sønnen, Arne Andreasen Solem (1903-2002), som tok over gården. Han
ble gift med Stenetta Dahlen (1909-1986). Ifølge Gardtales hadde de følgende barn:
1. Anne Margrethe f. 07.03.1934, gift med Bernhard Myklegard f. 25.08.1929
2. Dagny Oddveig f. 02.03.1938, gift med Lars Andreas Ingdal f. 30.04.1939
3. Arvid f. 18.01.1945, gift med Edel Synnøve Engtrø.
Ifølge Gardtales tok dattera Anne Margrethe over gården i 1974.
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