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Rendalen er forskernes Mekka
Hvorfor var det så mange løsunger i Øvre Rendal sammenligna med nabobygdene?

Svaret har vi fordi Rendalen er landets mest gjennom-forska bygd.

Sinnslidelser, alderssammensetning i befolkninga og barn født utenfor ekteskap. De e er

blant temaene som har lokka forskere til Rendals-bygda opp gjennom åra.

Skummel type
Psykiater Jon Erik Andersen på Tynset mener at Øvre Rendal er e  av landets mest

gjennom-forska samfunn.

!

Artikkelen er
flere år

gammel.
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(Artikkelen fortse er under bildet.)

Psykiater Jon Erik Andersen på Tynset har forska med utgangspunkt i sinnssjuke personer skildra av Jacob
Breda Bull.
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Årsaken til forsker-interessen er Jacob Breda Bulls bøker der en spade blir kalt for

en spade. Var en rendøl sinnsjuk, så skrev Bull at han var det. Utenomekteskapelige barn

var heller ikke noe tabu-emne for bygdas store sønn.

Herman Wildenvey mente Jacob Breda Bull var en skummel type som folk burde

holde seg langt unna hvis de ikke ønska å bli folkelivsskildra.

Sinnslidelse i slekta
Men Bulls åpenhet har gjort det le  for forskere å søke til bygda.

Jon Erik Andersen har sjøl nylig avslu a 20 års forskning for å finne mulige sammenhenger

mellom arv og sinnslidelser. Andersen tok utgangspunkt i en prest og et par bønder

på 1600-1700-tallet som var psykisk sjuke. Alle tre henta fra Breda Bulls bøker.

Andersen har fulgt slektstrærne til disse tre og funnet at psykiske sjukdommer oe følger

slekters gang.
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SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

JEMTLAND-SAKEN

Anker ikke fengslingskjennelsen 12:59 Den drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland anker

ikke fengslingskjennelsen fra Hedmarken tingre . Det opplyser forsvarer Ida Andenæs. Mannen begjærte

seg løsla , men ble varetektsfengslet i 12 nye uker.

50 griser fortsa  sperret inne 11:20 Tre griser er avlivet e er fjøskollapsen i Snertingdal i går kveld,

og fortsa  er 50 griser innsperret. 700 griser ble i na  evakuert til nabofjøs. Resten av de rundt 3500

grisene er nå inne i de delene av grisefjøset som ikke er ødelagt.

Brann i flisanlegg 10:47 Det ble i formiddag meldt om brann i et flisanlegg i Industrivegen i Moelv. Det

skal være kontroll på brannen som oppsto i et flisrør mellom to bygninger.
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