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1780 Randi på Nordhegre
Dette er en kort historie om Randi på Nordhegre, en person som kunne vært hvem som helst ja, faktisk dreier det seg ikke her om en Randi, men flere. Det er ikke historien om en kvinne,
en begivenhet eller annen hendelse, men fortellingen om en familie som lengter så etter
nettopp sin Randi. I det ligger følgende:
John Haldorsen Hegre, døpt den 10.juni 1746, bygsler til seg gården i juli 1775. Han hadde
giftet seg med Randi Rollaugsdatter Gresset i oktober 1772. Dessverre synes det som han ga
opp bygslinga allerede i 1780 fordi han sa seg ”uformuende til at drive gaarden”. Da Randi
Rollaugsdatter kom flyttende til Nordhegre, ble hun den tredje Randi som tok sete på gården i
løpet av den korte tiden plassen hadde vært i bruk.
Da familien forlot Nordhegre, og slo seg ned på Hegrestrøen (Myrvang), kom Lars Ingvaldsen
(Bjugan) inn som bruker, etter å ha bygslet til seg stedet den 1.mai 1780. Med ham kommer
Randi nummer fire til gårds. Det er Lars sin kone, Randi Olsdatter Fordal. Ekteparet hadde nå
fått seg gård og grunn. Grunnlaget for en familie var lagt. Livet lå foran de to 25-åringene.
I 1782 melder den førstefødte sin ankomst. Ingvald blir født, men dør dessverre samme året.
En ikke uvanlig hendelse på den tiden. Barnedødeligheten var stor sist på 1700-tallet. Uårene
stod i kø, immunitetsforsvaret og genene var svekket.
Så begynner kampen for å beholde Randi-navnet i
slekta. I 1783 blir lille-Randi født. Hun dør som 14åring i 1797. Mens hun lever kommer en ny datter til
verden, som også blir døpt Randi i 1786. Litt pussig
med tre Randier i samme stue. Sistnevnte Randi dør
som 3-åring i 1789. Samme året får ekteparet på
Nordhegre enda ei datter. Hun blir også døpt Randi.
Også denne jenta dør samme året. På dette
tidsrommet hadde mor Randi fått fire barn, hvorav
tre er døde og fjerdejenta skal dø om 8 år. - Året
etterpå, i 1790 - kommer en ny datter til verden.
Hvilket navn fikk hun? Jo, helt rett: Randi (den 5-te)
- til tross for at det fortsatt er to Randier i familien,
og to Randier nettopp er døde.
Randi den 5 blir gift og overtar bruket etter sine
foreldre. Før det skjer får hun ei søster, Sigrid, i mai
1793, som blir gift i Forradalen - og en bror i 1796, Ingvald (nr.2) - som også dessverre dør
året derpå. Det ble femte barnet mor Randi på Nordhegre mister. Men Randinavnet styrker
seg i familien ytterligere. For året etter, i 1798, får ekteparet - som nå er i 40-årene - enda en
datter, som (naturligvis) blir døpt Randi. Hun ble den 6-te med samme navnet i familien, og
den 9-ende Randi på gården på kort tid.

