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Skyldfolket og Ættefolkets historie.

Sykdommene -- Mutasjonene - Genfeilene,
(Genetic epidemiology)
RAPPORTENE - MUTASJONENE - GENFEILENE.
The plague -- stendersamunn -- Forsterket inngifte -- Genetic Epidemiology.
Presteskapet -- Hovedgårdene -- Hele Norge.
Starten etter reformasjonen: Skyldfolket og Ættefolket som ble til Norsk befolkningsregister.
Vitenskapelig undersøkelse av sykehus innlandet , NIFU meritterende.
Utgangen var kappelanene(Kappelan Lauritz Høye/swante) , og hovedgårdene i Rendalen ( les om F 1 - F 2 F - 3 , side 32 - 9 av 10 barn døde , siste side).
Rapporten er NIFU merriterende.
Financially supported by The University of Oslo - The Norwegian research council - EU" Biomed 1 and 2
programme - Innlandet Hospital trust - Donations from Stiftelser and legat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ØVRE RENDAL ( BIRCKESETTER ) , LANDETS MEST GJENNOMFORSKEDE SAMFUNN .
NRK 20111120 Rendalen er forskernes mekka - Sinnslidelser og barn født utenfor ekteskap.pdf (283442)
Hans Henrik Bull (2) Befolkningsregister for Rendalen 1750 - 1900 ..pdf (1197902)
GENENE ETTER DET TYSKE - DANSKE - ENGELSKE PRESTESKAP .
F 1 er Tysk ( Swante , gift Høye ) -- F 2 er Dansk ( Høye ) -- F 3 er Engelsk ( Sommerschield ) .
The authors have jointly traced the records of people in the community in the archives of the three mental
hospitals ( Gaustad , Rotvold and Sanderud ) and in the archive of the psychiatric out patient clinic at Tynset
.
The oldest patient record included is dated 1877 and the last one is dated 2005 .
Vitenskapelige publikasjoner NIFU merittered (3) (6).pdf (49623)
Part 1:
Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen) (3) (3).pdf (316847)
Incidates Rates: Hospital - treated psychosis and suicide in a rural community (1877 - 2005) Part 1 Incidence
rates..pdf (654727)
Part 2:
Psycosis and Suicide in a rural community (part 2) (2).pdf (546983)

The founder mutation: Hospital - treated psychosis and suicide in a rural community(1877 - 2005) Part 2
Genetic founder effects..pdf (742591)
Ønskes ikke gjengitt i pressen.pdf (88690)
Les også : Slektens fall , og slektenes gjenreising ( nederst på siden ) .
HER BODDE IDIOTENE I NORGE:
NRK 2018 Her bodde idiotene i Norge ..pdf (1857209)
FOLKEHELSEINSTITUTTET :
Dødsårsakregisteret : Se de skremmende tallene for " sørøst " .
Dødsårsakregisteret - statistikkbank.pdf (136595)
Rendalen - Starten på epidemiene og utbredelsen ..pdf (1716202)
Genealogirapport Svein Arne Høye ..pdf (176936383) 4500 sider.
Jacob Lauritzen (sogneprest) Swante (2) (1).pdf (105933) Genealogirapport 1560 - 2016 .
---------------------------------------------------------------------------A Historical Population Register of Norway (6) (6).pdf (654540) (ættesoga).
The Farm - and genealogical bygdebok genre of Norway. (4).pdf (253800)
The Norwegian Historical Populationregister 1801 -1815 Rendalsdatabasen..pdf (1423284)
The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall. (1) (2) (4) (2).pdf (98200)
Rendalsdatabasen..pdf (568588)
Forundersøkelsene startet i 1978 , forskerne gikk fra dør til dør i bygda og intervjuet folk , dette gjalt særlig
hovedgårdene , det ble avgitt mange blodprøver.
Stamtavle 1550 - 1914.
Gammelt skyldfolk i Ã˜sterdalen, Stamtavle 1550 - 1914 (8).pdf (907924)
Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, l (2).pdf (5594911)
Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Æ†ttebok, ll (3).pdf (6351388)
Gammelt Skyldfolk i Østerdalene - Ættebok, lll (1).pdf (5863162)
Ã†tten det eldste samfunnet. Fra Bygdeting til Lagting. (2).pdf (89272)
Jacob Lauritzen (sogneprest) Swante (2) (4).pdf (105933)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GENETIC EPIDEMIOLOGY :
FELLES GENTISK OPPHAV OG LITEN GENETISK VARIASJON .
Les: Kreften kan spores tilbake til Rendalen i Hedmark år 1495.
Genanalyse:
Genanalyse av brystkreft - Tidsskrift for Den norske legeforening (5).pdf (8049073)

Genetic_epidemiology_of_BRCA1_mutations_in_Norway.pdf (274532)
AT Rendalsmutasjonene..pdf (329753)
British journal of cancer. Breast and other cancers The Rendalen Mutation..pdf (8190301)
The Norwegian Radium Hospital - Forskningsoppgave..pdf (2273272)
Ataxia - telangiectasia and other Primary Immunodeficiency Diseases..pdf (7560858)
AT Rendalsmutasjonen Over 70 prosent av pasientene bor i sør øst norge..pdf (523564)
Schizofreni er ekstremt arvelig ..pdf (1431856)
Hereditary ataxias epidemi ological and genetic studies in a Norwegian population..pdf (3760248)
Summary The common ancestor identified - was born in 1495 in Rendalen ..pdf (9937396)
Genetic epidemiology of BRCA1 mutations in Norway (the plague).pdf (732694)
The epidermal growt Factor..pdf (2140005)
Dudbridge-2016-Genetic_Epidemiology.pdf (190056)
The Norwegian founder mutations..pdf (1233579)
European journal of cancer.pdf (798545)
The 7 international workshop on AT..pdf (1663589)
Norwegian epidemiologial resarch on mental healt..pdf (1428537)
Two fouder mutations Norway (Elverum).pdf (1497999)
Brest cancer in young woman(YBC) BRCA Mutations.pdf (254756)
Effects of BRCH 1 and BRCH 2 mutations on female fertility..pdf (245078)
Genetic of breast cancer..pdf (170434)
Steinberg_MolPsych_108-114 Shizofrenia and bipolar disorder share genetic risk factors..pdf (481396)
Trends and variaations in suicide i n Norway. (1).pdf (631000)
arvelig_kreft_7863.pdf (301514)
Norwegian Genetics - Major studies of Norwegians..pdf (2782197)
Opphopning av sykdom - kreft - i slekten..pdf (64206)
APOLLON Knytter 100 nye gener til Schizofreni og bipolar lidelse ..pdf (2352026) Jvf Rapporten
Psychosis and suicide in a rural community .
Schizofreni og depresjon har samme biologiske årsaker ..pdf (2799464)
Årsaker til psykiske lidelser..pdf (2246261)
FELLES GENETISK OPPHAV : LITE GENETISK VARIASJON .

adhd rendalen - Familieanamnese Google-.pdf (321621)
ADHD Felles genetisk opphav..pdf (2759780)
34 000 får medisiner mot ADHD.pdf (2601853)
Parkinson Felles stamfar fra 1500 tallet.pdf (715334)
LES : NOE ER GRUNNLEGGENDE GALT :
20160928_ Kronisk utmattelsessyndrom - Antall ME-pasienter er femdoblet på fem år_ Noe er
grunnleggende galt (2).pdf (226978)
20170212 Barnevernet tar 200 barn i året fra foreldre som har lærevansker eller lett utviklingshemning.pdf
(365085)
Verdt og merke seg : Jacob B. Bull skrev jo mye i sin tid om lokale karikaturene , Pussjo og gutta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE SOM IKKE DØDE AV SVARTEDAUDEN :
De som ikke døde av Svartedauden - Jostemikk.pdf (1083321)
Pommern - Wikipedia.pdf (293212)
Dronning Margrete - skaperen av Kalmarunionen _ Portal (3).pdf (241508)
Dronning Margrete Valdemarsdatter - Store norske leksikon (6).pdf (413998)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ARVELIGE ATAXIER :
AT Rendalsmutasjonen.pdf (301609)
-----------------------------------------------------------------------------------------GENERELL UTREDNING OM ATAXI :
Arvelige Ataxier..pdf (1676741)
.............................................................
LOUIS - BAR SYNDROM AT BARNA .
Mystisk barnrsykdom rammer Hedmark..pdf (1142618)
----------------------------------------------------------------------------------------RENDALSMUTASJONEN :
PHU(psykisk utviklings hemming) Rendalsmutasjonen..pdf (3454274)
---------------------------------------------------------------------INNSIKT :
ADHD Felles genetisk opphav..pdf (2759780)
-------------------------------------------------------------------FAMILIEANAMNESE :
adhd rendalen - Google-.pdf (321621)

-----------------------------------------------------------------BARNELEGE:
34 000 får medisiner mot ADHD.pdf (2601853)
-----------------------------------------------------------------DØDSÅRSAKER :
24 prosent av kvinner dør av kreft..pdf (516 kB)
-----------------------------------------------------------------ALL KREFT ER GENETISK :
arvelig_kreft_ all kreft er genetisk.pdf (294,4 kB)
-----------------------------------------------------------------------GENANALYSE :
Genanalyse av brystkreft - Tidsskrift for Den norske legeforening (1).pdf (7,7 MB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHIZOFRENI .
Schizofreni er ekstremt arvelig _ forskning.pdf (168,4 kB)
-------------------------------------------------------------------------------SJELDNE MUTASJONER :
Uvanlige genfeil hos schizofrene _ forskning.pdf (174,4 kB)
----------------------------------------------------------------------------------------DETTE DØR DE FLESTE KVINNER AV :
De vanligste dødsårsakene_ Dette dør flest kvinner av - KK.pdf (516 kB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------PROSJEKTOPPGAVE VED DET MEDISINSKE FAKULTET :
Hereditær ataksi i Norge - Kliniske og genetiske trekk basert på en database fra 2002 - Edel Elle
Staalesen.pdf (449,3 kB)
------------------------------------------------------------------------------UTREDNING OG GENTESTING .
NOU Gentesting ved arvelig kreft.pdf (1,9 MB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MASSIV PROPAGANDA :
Nytt Norge - Kreftindustrien skamferer kvinner med _genfeil_ til ingen nytte.pdf (615,7 kB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEVRODEGENERATIVE SYKDOMMER :
Demens-sykdommer kan utvikle seg til en samfunnstrussel - NEVRONOR.pdf (103,1 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARVELIGE :
Genetiske tilstander.pdf (127,4 kB)
----------------------------------------------------------TAP AV CELLER :
Nevrodegenerasjon - nevron.pdf (537,9 kB)
---------------------------------------------------------------------HJERNECELLER - GRADVIS DØD - ENDRING AV FUNKSJON :
Nevrodegenerative lidelser - INM - NTNU.pdf (42,9 kB)
-------------------------------------------------------------------------------------------------TAP AV CELLER I SENTRALNERVESYSTEMET :
Nevrodegenerative sykdommer - Generell veileder i pediatri.pdf (48,5 kB)
------------------------------------------------------------------------------------------------------OPPDATERT OVERSIKT OVER DEGENERATIV SYKDOM I HJERNEN :
Oppdatert om nevrodegenerative sykdommer - Tidsskrift for Den norske legeforening.pdf (7,8 MB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HALLER VORDEN - SPATZ SYNDROM :
Pantotenate kinase-assosiert nevrodegenerativ sykdom - Wikipedia.pdf (123,5 kB)
------------------------------------------------------------------------------------------------En av søstrene bæ¦rer morens kreftgen_ - Jeg er utrolig lei meg for at det ikke ble meg (2).pdf (370744)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Parkinsons sykdom - Store medisinske leksikon.pdf (101,8 kB)
Parkinson Felles stamfar fra 1500 tallet.pdf (715334)
Parkinson Gen kan også knyttes til Alzheimer..pdf (1702960)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUTASJONER OG GENFEIL :
Arvelære fra helsemyndighetene - magasinet - Dagbladet.pdf (613,8 kB)
Blir du utidig og sinna av øl_ Det kan skyldes en genfeil -Trønder-Avisa.pdf (535,8 kB)
Daria (1) De recsessive gener.pdf (110,2 kB)
Forskere finner genfeil som gir epilepsi _ forskning.pdf (413,1 kB)
forskningsetikk-2008-3 gentesting kreft.pdf (1,6 MB)

Plutselig hjertedød hos unge - Universitetet i Tromsø .pdf (377,5 kB)
Plutselig hjertedød kan skyldes genfeil _ forskning.pdf (439,4 kB)
Utredning hjertegenetikk.pdf (229 kB)
Sunnhetstilstanden og Medisinalforholdene - Sammendragstabeller 1941 - 1945.pdf (41567417)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BØNN TIL MYNDIGHETENE :
Bryt tabuene om de gamle genfeil og inngifteskadene i den Norske befolkning.
Nå må folket få vite sannheten , etter proffessor Mjøens rapporter ( genforskningsavdelingen winderen
instituttet 40 tallet ) la myndighetene lokk på læren om genetikk og arv ( ligger i arkivet ) .
Den forsterkede inngifte i lokalsamfunnene gjennom århundrene og de reccesive gener som forårsaket
mutasjoner / genfeil og sykdom .
Dette var tabu og skammen var stor , allmuen ble holdt uvitende og sannheten ble forbeholdt de lærde .
Kunnskapen om de få felles stamfedrene og de felles genene i blodslinjene i den Norske befolkningg ( meget
få grunnstammer i blodslinjene ) .
De første katolske prestene etter reformasjonen ble stamfedrene til Norges befolkning .
Dette var meget uheldig for de som levde i dalførene i Norge og giftet seg med sine sambygdinger og fikk
barn .
Disse slektene førte mutasjonene og genfeilene videre til sine barn, osv , osv..
Noen var genetisk heldige og fikk genfeilene bare fra en side (mor eller far), mye mindre risiko for sykdom ,
men storparten fikk mutasjonene fra begge foreldre.
Med derpå mye større sjanse for sykdom ( Rendalen i dag ) .
Degenereringen er for de som lever i dalførene i dag et faktum , dette viser rapportene , de må leve og
kanskje dø tidlig av sine arvelige sykdommer.
Hvis myndighetene hadde fortalt sannheten hadde enkeltpersoner funnet seg en livspartner langt utenfor
dalførene og risikoen for sykdom hadde vært mye mye mindre .
Da ville barna til disse få mutasjonene bare fra en side , og sykdomsrisikoen ville blitt betraktelig mindre (
for den enkelte sykdom ) .
I stedet ble det et voldsomt inngifte og sykdomsrisikoen ble meget forsterket .
Dette kjære Østerdøler står om våre barn og barnebarn og deres rett til å få oppdatert informasjon .
Det hjalp lite at folk flyttet til byene , ingen slapp unna sine egne gener , genskadene fulgte den enkelte (
blodslinjene ) .
I følge rapportene har den enkelte 5 til 6 mutasjoner og genfeil - hele landet sett under ett.
I restene etter de nesten utdøde slektene som stammer fra hovedgårdene er det opphopning av sykdom ,
mutasjonene og genfeilene er formidable .
Jo nærmere presteskapet i blodslinjene , desto mer sykdom finner man , de som dro ut fra dalene fikk tynnet
ut sykdomsrisikoen , dvs mindre risiko for sykdom ,men fortsatt bærere.
Ingen slipper unna sin arv og sine gener , derfor har Norge i dag et utall av sykdommer og syndromer.
Se sykdomshistorien til hovedgårdene i Rendalen gjennom århundrene ( rapportene ) .

Håper og tror at myndighetene i fremtiden vil bli flinkere til og opplyse allmuen.
Taperne her er den enkelte familie som er en del av dette , uten og vite noe om det som blir rammet av
sykdom plutselig død , osv .
Sykdommene ble spredt i Norge via Kappelanene og hovedgårdene , senere via bureisersamfunnene .
De gamle genfeil ble spredt i hele Norge via blodslinjene(presteskapet fra Pommeren og Dannmark),
Rendalen og Innlandet til Bergen - Kysten - Nidaros - Idre og Særna , osv.
Et eks: Fra Rendalen domprost Jens Rennord - etternavn sammenføyning av Ren - dalen og Nord - seth ,
Rendalen Nordset .
Han var født i Rendalen 5 mai 1702 , død i Bergen 1775 - Stiftsprost i Domkirken i Bergen .
Hans sønn Ludvig Rennord var født 1742 , Birkedommer over svanø Birk , sorenskriver og sogneprest til
Indre Holmedal .
Følger man presteskapet så følger man sykdommenes spredning i Norge , til bureisersamfunnene derfra
videre ( genene som går i arv ) .
På flere av hovedgårdene i Rendalen finnes det selv i dag rom med jerngitter og lenker som blir kalt
"fengselet", disse rom ble brukt til oppbevaring
av de som var genskadet.
Familiene tok vare på sine.
Det er dannet lag og foreninger for den enkelte sykdom, enkeltdiagnoser er gentestet , slektskapet innenfor
den enkelte sykdom er bekreftet via gentestene,
referansene til dalene i Øst er tydelige - alle i slekt.
Slektsskapet til Idre og Særna (de gamle Norske bygder:
Simon Pofvelson var før han ble Kappelan til Åmot og Rendalen kappelan i Særna (Idre har gått ut fra
Særna)
2 av Simon Pofvelsons døtre ble gift til Idre, Martha og Margaretha.
Simon var gift med datter av slottskappelan på Akhershus Jens Bundisøn.
Disse 2 var sterkt innvolvert i Hekseprosessene.
Rendølene ble reddet i siste øyeblikk i Idre og Særna gikk det meget galt.
Simon Pofvelson(Pauli i Sverige) døde på sin gård Nordseth i Rendalen , se arkivet for skift osv.
16970000 Domprost Jens Rennord(rendalen nordset),og Kapelan S (5).pdf (1495413)
FOLKEHELSEINSTITUTTET : Dødsårsakregisteret .
Se de skremmende tallene for " sørøst ".
Dødsårsakregisteret - statistikkbank.pdf (136595)
Rendalen - Starten på epidemiene og utbredelsen ..pdf (1716202)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPPSLAG FRA AFTENPOSTEN OG ANDRE MEDIER :
Innavlen i Norge er størst i hele verden.pdf (2,3 MB)
Norrmännen mest inavlade i hela världen - DN.pdf (1 MB)
Les over: Norge har en tradisjon for innavl: få felles stamfedre i blodet etter reformasjonen, det genetiske
utgangspunktet var i utgangen dårlig , dette måtte resultere i dagens situasjon, 1000 vis av mutasjoner og

genfeil og uventede dødsfall.
På bygdene i tidligere tider ble dette ytterligere forsterket ved stendergifte - inngifte , lite hjelp i at
nordmennflyttet til byene - fellesskapet i genene slapp ingen unna.
Kunnskapen om de felles stamfedre og fellesskapet i genene i Norges befolkning er formidabel men desverre
forsøkt tilbakeholdt.
Se rapportene: Massevis av syndromer og sykdommer der årsaken er mutasjoner og genfeil.
Totalt sett et enormt antall.
Norge har et seriøst problem.
Undertegnede og driver av nettstedet "Rendalen Historie" har selv gentestet seg (med et beklagelig resultat),
mor fikk kreft - bestemor fikk kreft - Oldemor fikk kreft - oldefar Ms, osv.
Rendalen i dag: Enormt mye kreft , mutasjoner og genfeil , nevrodegenerativ sykdom .
Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen) (3) (2) (2).pdf (316847) Hovedgårdene i Rendalen.
Psycosis and Suicide in a rural community (part 2) (1) (3).pdf (546983)
Aftenposten - Ikke reis til Norge, der tar de barna dine.pdf (559,1 kB)
LITAUEN , BARNEVERNET - - Norge tvunget til å benekte innavl-påstander.pdf (2,3 MB)
Litauiske barn overtas sjelden av barnevernet.pdf (461,4 kB)
Nordiska experter_ Inavel och låg intelligens bakom bilbränderna.pdf (164,1 kB)
Norsk barnevern slaktes i Litauen - Nyheter, tv og radio fra hele verden - NRK-1.pdf (3,4 MB)
Tolk ledet aksjon mot barnevernet -rbnett.pdf (729,9 kB)
Fant info om livsfarlig sykdom _ Universitetet i Bergen.pdf (182,6 kB)
Innavl til kongelig besvær _ forskning.pdf (480,5 kB)
Nordiska experter_ Inavel och låg intelligens bakom bilbränderna.pdf (164,1 kB)
Barnevernet og Litauiske utsagn om Norsk innavl..pdf (2127323)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lauritz Swante også kalt lasse i Rendalen Bygdebok.
Mutasjonene og genfeilene/sykdommene kan spores tilbake til de gamle Rendalsslektene.
Starten: Det Pommerske - Danske presteskap Lauritz Høye(født swante) , se arkivet Erik av Pommeren
konge av Norge - Sverige - Dannmark(kalmarunionen).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Katolsk:(klosterlasse) Niels Lauridsøn(1498 - 1580) forsøkte og få Norge og Sverige tilbake til moderkirken.
Kalmarunionen, se også kongeskjøtene på jordegodsene i Norge da Niels Lauritzen selger jordegodsene.

Salget av jordegodsene krongodset/ christer Jenssøn -- Kirkegodset (prebengodset) Niels Lauridssønn ( se
arkivet)
Laurentius Nicolay Norwegus også kalt klosterlasse, - Det er skrevet flere bøker om han.
Laurentius Nicolai Norvegus – Norsk biografisk leksikon.htm (19,6 kB)
Ansedel Laurentius Nicolai Sidenius.pdf (134,7 kB)
Laurentius Nicolai Sidenius.pdf (58,9 kB)
Lauritz Halvardssøn Sthen – Norsk biografisk leksikon.htm (18,3 kB)
Personakt för Laurentius Nicolai Sidenius, Född i Sidensjö, (Y).pdf (56,2 kB)
Sem og Slagen bygdebok - annet bind, kulturhistorie_ første del.pdf (902,9 kB)
Mrk: forståelsen av de katolske navneskikkene er viktig ( i min familie har de het Simon i over 400 år, så
også i dag).
St Simon kirke lå på Birchesetter(Bergset i dag).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SLAKTET AV KIRKEGODSET :
Slaktet av det prebende gods (kirkegodset - Preben von Anen) og den ufulstendige gårddelingen i Østnorge
og Rendalen hvor alt startet ,likeså de katolske genskadene i den Norske befolkning er totalt sett en pinlig
affære for kongeriket.
Alt startet på grunn av verdiene i grunnen malm -Jern - Kobber - sølv.
Genfeilene og sykdommene som spredte seg i den Norske befolkning er godt kjent innenfor fagmiljøene ,
likeså de få felles stamfedrene.
Hva de vitenskapelige undersøkelser og genanalyser forteller , samt de tinglyste dokumenter gjennom 450 år.
Det katolske presteskapet og prestene som fikk fortsette sin gjerning etter reformasjonen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAMFEDRENE , DE KATOLSKE BLODSLINJER :
Geisteligheten og Adelen ble avskaffet i Norge.
Men sykdommene til stamfedrene gikk videre i kongeriket.
The Plague --- stendersamfunn --- Forsterket inngifte -- Genetic epidemi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESTESLEKTER OG ÆTLINGER I NORGE :
Min norske arv - Simon Ellefsen Presteslekter i Norge..pdf (66250)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRA DET GAMLE BIRCKESETTER ( 1510 ) TIL ØVRE RENDAL I DAG : Genene som går i arv ..

Degenerasjon : Storparten av de gamle slekter døde ut på grunn av innavl - mutasjoner , og genfeil .
Fonnåsfolket - Løvhaugfolket - Birckesetterfolket ( Berger - Bergset , osv) .
En del av de som ble igjen " med mindre bagasje " ble folkelivsskildret av Jacob B. Bull og andre i sin
samtid .
Pussjo - Mongolaus - Nukken fra Gammelstu - Ljugarmarja - Kaffebrennkari - Ola Johnsen Styggpåjord Lopp Ola , osv .
Dagens rendøler er etterkommere av disse , etterkommerne er igjen omtalt i rapporten ( NIFU
MERRITERENDE ) , " Psychosis and suicide in a rural Community ( 1877 - 2005 ) .
Les også historien om starten : F 1 - F 2 - F 3 , F 2 mistet 9 av 10 barn .
Disse recessive gener har skapt mye enfold , mistro , avvindsyke , grådighet og misundelse i lokalsamfunnet
gjennom 1900 tallet og utviklingen i Øvre Rendal ble sterkt skadelidende .
De nevrodegenerative sykdommer er et stort underliggende problem .
Mutasjonene fulgte genene til Geistligheten og presteskapet , så almuen ( Bureisersamfunnene ) .
20111120_NRK,_Rendalen_er_forskernes_Mekka[1] (1) Sinnslidelser og barn født utenfor ekteskap (1)
(2).pdf (117980)
NIFU Merriterende vitenskapelig publkasjon .
Vitenskapelige publikasjoner NIFU merittered (3) (4).pdf (49623)
Psychosis and suicide in a rural community(1. Rendalen) (3) (2) (8).pdf (316847) Del 1 .
Psycosis and Suicide in a rural community (part 2) (1) (7).pdf (546983) Del 2 .
BRAIN : Neurodegenerativ disorder .
Summary The common ancestor identified - was born in 1495 in Rendalen . (12).pdf (9937396)
AT Rendalsmutasjonen (3).pdf (301609)
Arvelige Ataxier. (2).pdf (1676741)
British journal of cancer. Breast and other cancers The Rendalen Mutation. (1).pdf (8190301)
Genanalyse av brystkreft - Tidsskrift for Den norske legeforening (4) (13).pdf (8049073)
The Norwegian founder mutations. (1).pdf (1233579)
THE NORWEGIAN RADIUMHOSPITAL .
The Norwegian Radium Hospital - Forskningsoppgave. (4) AT Rendalsmutasjonen ..pdf (2273272)
Kreften ( forskjellige typer ) risk of cancer " The Rendalen mutation " side 66 .
The case of Rendalen 1750 -1900 The rise and fall. (1) (2) (4) (1) (4).pdf (98200)
Hans Henrik Bull (2) Befolkningsregister for Rendalen 1750 - 1900 . (1).pdf (1197902)
1762-1900 H.Bull Ættesamfunnets siste skanse del 1.pdf (1587762)
1762-1900 H.Bull Ættesamfunnets siste skanse del 2.pdf (3878121)
---------------------ALVDALSSLEKTENE SOM NEDSTAMMER FRA RENDALEN .
Mutasjonene og genfeilenes vandring følger Geistlighet , presteskap , så almuen .

ALVDAL : Stamfaren fra Rendalen ( Sommerschield - Bjøntegård ) , ble betegnet som tilbakestående og
mindreverdig , men fikk barn , side 80 .
Sommerschield - Bjøntegård , side 70 .
Anna Catarina Heiriksdatter Sommerschield født 1676 - død 22 juli 1766 på Bjøntegård i Øvre Rendal , døde
i en brann antent av sin " mindreverdige sønn ", der også omkom .
Slekten-Sommerscales-Tippoldef-ar-Avle-JonssÃ¸nn-Kveberg-sin-far-Jon-Estenssønn-Norsen-Kveberg-sineopphavslinjer (6) (1).pdf (4126892)
Domprost i Bergen , sønn av " Hrr Simon " fra Nordseth Jens Rennord slet også med genfeil og sluttet i
stillingen , hans sønn Ludwig Rennord ble også prest , se egne sider om temaet .
ÅMOT OG STORELVDAL .
Åmot og Storelvdalsamfunnene nedstammer også fra disse Danske og Pommerske presteslekter , via
kappelan " Jens Bundisøn " , svigerfar til " Hrr Simon " fra Nordseth .
Far til Hrr simon Var Pål Høye ,hans far igjen var Jacob Swante ( Pommersk ætt ).
Mutasjonene og genfeilene fulgte Geisligheten - Presteslektene - så almuen .
PRESTESLEKTER : org dok .
A-D.
Presteslekter A - D Del 1.pdf (4713720)
Presteslekter A-D Del 2.pdf (5766945)
Presteslekter A-D Del 3.pdf (5428111)
Presteslekter A-D Del 4.pdf (4763223)
E-H.
Presteslekter E-H Del 1.pdf (7008649)
Presteslekter E-H Del 2.pdf (6291626)
I-R.
Presteslekter I-R Del 1.pdf (7134553)
Presteslekter I-R Del 2.pdf (6096060)
Presteslekter I-R Del 3.pdf (6481851)
Presteslekter I-R Del 4.pdf (4481526)
Presteslekter I-R Del 5.pdf (5548082)
Presteslekter I-R Del 6.pdf (4489474)
S-Å.
Presteslekter S-Å Del 1.pdf (3245961)

Presteslekter S-Å Del 2.pdf (6588276)
Presteslekter S-Å Del 3.pdf (4153903)
Presteslekter S-Å Del 4.pdf (3875494)
---------------------------------------------------------------------SLEKTENS FALL OG SLEKTENES GJENREISING .
Jon Alfred Mjøen - Norsk biografisk leksikon-1.pdf (135206)
Jon Alfred Mjøen - Wikipedia.pdf (373514)
Innledning :
Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 1 Innledning.pdf (46696)
Rase :
Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 2 Rase.pdf (470238)
Slekt :
Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 3 Slekt.pdf (437938)
Slekt :
Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 4 Slekt.pdf (1230735)
Slektens fall ,degenerasjon :
Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 5 Slektens fall - degenerasjon.pdf (439937)
Slektenes gjenreisning :
Jon Alfred Mjøen, Rasehygiene, del 6 Slektenes gjenreisning - Rasehygiene.pdf (1588831)
--50% større medisinbruk i Hedmark , sett i forhold til Oslo .
Hedmark på toppen i medisinbruk.pdf (2290476)
---
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