Ole I. Solholm til minne
Skolesjef Ole I. Solholm døydde
på Vestnes 2. januar 1988, 82 år
gammal. Med han er ein kunnskapsrik mann gått bort, men
stillfarande og smålåten som han
var, stakk han seg ikkje fram i
utrengsmål. Han hadde eit uvanleg godt minne, og dette saman
med ein sikker sans for skriftlege
formuleringar, gjorde han til ein
ettertrakta lokalhistorisk forfattar. Dette med å skrive lokalhistorie var noko han tok til med
etter at han var kommen attende
til Romsdal som pensjonist, og
det var då eg lærde han å kjenne.
Ole I. Solholm var fødd på den
vesle garden Solholm på Otrøya.
Saman med 9 søsken voks han opp under små kår, økonomisk sett, men
likevel greidde han å skaffe seg midlar nok til å fullføre lærarskolen. Han
tok eksamen i Volda i 1927, men tidene var vanskelege. Saman med 2300
andre lærarar var han utan stilling til 1929 då han fekk lærarposten
Rindarøy/Solem/Mordal i Aukra kommune. Dette var langt frå nokon
«idealpost» som han sjølv sa det, men han hadde denne sterkt oppdelte
stillinga til 1945. Dei siste åra var spesielt vanskelege, etter som familien
måtte evakuere til Otrøy medan han sjølv var vekependlar.
I 1946 tok han eksamen ved Statens Sløyd- og Teikneskole på Notodden. Etter eit par år ved Åsbygda skole i Vestnes, flytta han til Volda.
Her var han til han gjekk av med pensjon. I åra 1947-67 var han Statens
sløydinspektør i Trøndelag distrikt, og den stillinga låg vel til rette for
han, så interessert som han var i handverk og husflidsarbeid.
Som pensjonist slo Ole I. Solholm seg ned på Vestnes der familien
hadde slekt og vener. Trass i sjukdom, var det utruleg kor mykje lokalhistorie han fekk produsert frå sist i 1970~åra til han døydde. Han skreiv
mest på oppmoding, for det låg liksom ikkje for han å be om spalteplass.
Men det han tok på seg å skrive, det gjorde han grundig og skikkeleg. 198

Det aller beste var kanskje at han - på førespurnad - tok opp emne som
få eller ingen før har behandla skriftleg.
Mange er dei som i notid og ettertid vil sende han ein stille takk for at
han tok seg tid til å skrive ned dei mange hundre sidene med minnestoff
som han gjorde i pensjoniståra, og for at han gjorde det på ein så framifrå
måte. I eit av dei mange breva eg fekk frå han stod det ein gong: «Ein
treng ikkje bruke eit fattig språk om ein skal skildre fattige forhold». Slik
var han, og slik vil vi minnast han.
Bjørn Austigard
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