Nå kan du bestille første bind av «Gård og slekt i Rana»!
På Stennesdagen 19. juni presenterer vi første bind av den
nye gårds- og slektshistorien for Rana, men allerede nå kan
du forhåndsbestille den.
Rana Slektshistorielag er svært stolt av den nye boka. Den
er på 600 sider, og omfatter gårdene på nordsida av
Ranfjorden, fra gnr 129 Øyjorda t.o.m. gnr 146 Bustnes.
Slektshistoria er oppdatert til dags dato. Den har gode
register og er langt enklere å finne fram i enn den gamle
Gardshistorien for Rana.
Boka er rikt illustrert og har ca. 300 bilder av folk og
gårder.
Ved bestilling før 1. mai får du 15 % rabatt!
Du betaler kun kr 420.- mens vanlig pris er kr 495.- .
Bestilling må skje på epost til post@rshl.no ,
du må oppgi ditt navn og mobilnummer i eposten.
Når du har bestilt får du en bekreftelse og beskjed
om hvordan du skal betale.
Betalt bok kan hentes på Stennesdagen 19.6. eller på
Rana Museum fra og med mandag 20.6.

Mo Prestegjeld Gardshistorie kom ut i 1962-64. Statsarkivar Anders
Frøholm (1922 – 2006) gjorde et omfattende og meget verdifullt arbeid
som han begynte på i 1948.
Mange i Rana har lenge ønsket seg en oppdatert Gård og Slektshistorie.
Rana Slektshistorielag har syslet med tanken i mange år, og for noen
år siden ble arbeidsgruppa GOSIR (Gård og Slekt i Rana) dannet.
Rana Slektshistorielag har den største respekt for oppgaven med det som
bli Ranahistoriens største bokprosjekt. Vi søkte - og fikk - finansiering for
Anders Frøholm
det første av 6 planlagte bind. Vi har også fått rettighetene til å bruke Mo
Prestegjeld Gardshistorie, både av forfatteren Anders Frøholm og utgiveren, daværende Mo Sparebank.
«Gård og slekt i Rana» er på en måte en oppdatering av Anders Frøholms verk. Han syklet rundt i Rana og
besøkte alle gårdene, og reiste til Trondheim for å lete i arkivene Til sammenligning har GOSIR brukt
datamaskin og telefon.
For å samle informasjon til ei slik bok har vi vært avhengig av mange kontakter rundt i bygdene.
Anders Frøholm skryter av gjestfriheten og velviljen han ble møtt med da han samlet opplysninger til
«Bøgdaboka», og denne holdningen har ikke endret seg på 60 år. Vi har møtt en fantastisk hjelpsomhet og
interesse, og det inspirerer oss i arbeidet videre!
Arbeidet i GOSIR er vederlagsfritt og drives fram av godt humør, mens glade sponsorer gir oss muligheter til å
dekke noe av utgiftene.

