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Forord 

I 2019 er det 198 år siden Børre Hansen Langland døde. Jeg vil likevel takke ham for at han valgte å 

føre dagboken sin mens han levde. Den har vært en raus kilde å arbeide med, og den har lært meg 

mye. Jeg har lurt en del på hvorfor han skrev dagbok. Et av svarene jeg har kommet fram til, er at han 

ville fortelle historien sin til de som kom etter ham. Kanskje tenkte han at den kunne gjøre nytte for 

seg en dag? Hvis han gjorde det, håper jeg at den har kommet til sin rett på en måte han ville satt pris 

på 

Tusen takk til Hilde Sandvik. Hun har vært veilederen min gjennom hele dette arbeidet, og har alltid 

vist meg riktig vei når jeg har stått fast. Kollokviegruppen Hilde arrangerer annenhver uke med alle 

sine studenter, har vært ett av de viktigste momentene for opprettholde fremgangen med arbeidet. I 

tillegg til Hilde, vil jeg takke alle deltagerne i denne gruppa. Enhver især.   

Jeg har hatt flere ivrige rådgivere under arbeidet. Spesielt vil jeg rette en takk til foreldrene mine, for 

gjennomlesninger, smarte spørsmål og språktips. Takk for interessen og diskusjonene begge to. Takk 

også til min svoger Nikolai Winge, og medstudent Rebecca Larsen for gjennomlesninger og tips. Og 

Yngvar: Takk for PC`n! 

Deretter vil jeg takke Anne Sofie Schiøtner Skaar for oversettelser av premiesøknadene til DKNVS. 

Dette åpnet viktige dører for meg. Deretter er det på sin plass å si takk til alle som tok meg imot i sine 

hjem og på sine kontorer på reisene mine til Trøndelag i 2018 og 19. De som skal takkes i denne 

anledning er: Ole Gunnar Folde og Hans Grønli som åpnet Ålen Bygdemuseum og Langlands gamle 

hus og verksted for meg, og guidet meg rundt i Ålen. Einar Myhre og familien Langland for 

omvisning på klokkemakerens gamle gård, familien Skårdal som lot meg se på langlandsklokka deres, 

brødrene Jensås som satte meg i kontakt med eiere av langlandsklokker, og Ålen-orakelet Aud 

Mikkelsen Tretvik som tok meg imot på Dragvoll for konsultasjon. Takk også til Statsarkivet og 

Gunnerusbiblioteket i Trondheim for god service og viktige dokumenter.  

En spesiell takk må også rettes til Ola Berglund, som har malt Børre Hansen Langland og hans datter 

og arving Johanna Børresdatter slik han forestilte seg dem etter å ha lest oppgaven.  

Sist, og aller viktigst: Tusen hjertelig takk Heidi, for at du sto løpet ut sammen med meg. 

Arbeidsfordelingen var avgjørende, noe historien viser til stadighet. 
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Innledning 
Denne masteroppgaven er en mikrostudie av gårdbrukeren Børre Hansen Langland (1732-

1821) i Ålen i Sør-Trøndelag og kunnskapskulturen han tok del i. Den er ment som en 

oppfølger til Kobberprosjektet ved UIO. 

Tema 

Børre Hansen Langland, klokkemakeren i Røros Kobberverks sirkumferens 

Børre Hansen Langland var gårdbruker og klokkemaker, og levde i bygda Ålen i Røros 

Kobberverks sirkumferens. Han etterlot seg en dagbok som er hovedkilde for denne 

oppgaven. 

Røros kobberverk var lenge, og også i denne perioden, en av Norges største bedrifter. Fra 

1644 ble det utvunnet kobber på Røros. For at driften skulle kunne holdes i gang ble det 

opprettet en såkalt sirkumferens. Dette er et nesten sirkulært område (svenskegrensen kommer 

i veien), med Gamle Storwartz Gruve i sentrum,- og 4 gamle norske mil i radius (4.4 mil).1 

Innenfor circumferensen medførte de kongelige privilegiene pliktarbeid for bøndene.2 Dette 

arbeidet var flerfoldig, men skogbruk og frakt (kjøring) sto sentralt. Vedforbruket på Røros 

Kobberverk var omfattende nok til at dette området stort sett er avskoget fremdeles. 

Kobberverket satte altså dype spor i et stort område, og uten bøndenes innsats ville driften 

vært utenkelig. For at en skulle lykkes med utvinning av metall måtte smeltehytter og gruver 

holdes med ved, kull og proviant. Dette sørget bøndene i stor grad for at de fikk. Før krutt og 

dynamitt ble tilgjengelig, både brøt man berget og smeltet fram kobberet ved hjelp av 

trevirke, og etter hvert kull.3 Også den såkalte kullbrenningen (fremstilling av trekull) var en 

bondesyssel, og var dessuten en svært velansett næringsvei. I tillegg til pliktarbeidet finnes det 

indikasjoner på at kobberverket åpnet for en rekke andre muligheter å tjene til livets opphold 

på for gårdbrukere i sirkumferensen.4 Børre Hansen Langlands bondehåndverk er et eksempel 

på nettopp dette. 

 

                                                           
1 Roll & Geithe 2014. 

http://www.bergstaden.org/no/kobberverket/roros-kobberverk/roros-verk-blir-etablert 
2 Gvein 2010. 

 https://snl.no/R%C3%B8ros_Kobberverk 
3 Roll & Geithe 2014. 
4 Knut Sprauten og Anna Tranberg. Norsk Bondeøkonomi 1650-1850, (Oslo: Samlaget, 1996) S. 135-148. 

http://www.bergstaden.org/no/kobberverket/roros-kobberverk/roros-verk-blir-etablert
https://snl.no/R%C3%B8ros_Kobberverk
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Problemstilling: 
Hva kjennetegnet kunnskapskulturen i sirkumferensen mellom 1750 og 1809, og hvordan sto 

denne i relasjon til Røros Kobberverk? Hvordan formet kunnskapen Børre Hansen Langland? 

Faghistorisk status 
Det har over svært lang tid blitt utgitt litteratur om Røros og Kobberverket. Av hovedverk bør 

nevnes Peder Hiorts Efterretninger om Røraas Kobberverk og Præstegjeld utgitt i 1846, H. C. 

Dahles Røros Kobberværk 1644-1894, og Gunnar Brun Nissens Røros Kobberverk 1644-

1974. Disse er alle kronologiske redegjørelser for verkets aktivitet, og tar sporadisk for seg 

situasjonen til bøndene. 

Aud Mikkelsen Tretvik har skrevet om bønder i Ålen. Tretter, Ting og Tillitsmenn tar for seg 

konflikthåndtering i Ålen på 1700-tallet, og er en mikrohistorisk studie. Her dukker Langland 

opp både som saksøker, saksøkt og vitne i rettstvister. Tretviks bok kan sies å være i tråd med 

den tyske tradisjonen innen mikrohistorie, da den forholder seg til et begrenset område heller 

enn til et enkeltindivid. Den har klar akademisk fagterminologi, noe som i tillegg skiller den 

fra mye tradisjonell lokalhistorie. Et av Tretviks argumenter for å bruke den mikrohistoriske 

tilnærmingen er at den avdekker sider ved den sosiale virkeligheten som ellers forblir 

usynlige.5 Dette kan sees som et argument for å formidle historie "nedenfra", og bryter med 

makrohistoriske tilnærminger. 

Samme forfatter har også skrevet Ålen og Ålbyggen i tre bind, som behandler gårder og 

slekter kronologisk. Tretviks bøker handler bare indirekte om Kobberverket, men dette var en 

bygd som ble betydelig påvirket av gruvedriften i regionen. Dragås smeltehytte, en av Verkets 

forlengede armer, er et gjentagende tema i dette trebindsverket. Smeltehytta var et betydelig 

knutepunkt i Ålen, og vil spille en rolle også i min oppgave. Bøkene kan etter mitt syn regnes 

som en viktig sidegren av historien om Røros Kobberverk. Forfatteren av min hovedkilde 

levde i Ålen hele sitt liv. 

Knut Sprauten og Anna Tranberg ga i 1996 ut boka Norsk Bondeøkonomi 1650-1850. Denne 

boka tar et standpunkt mot den gamle oppfatninga om bondeøkonomien i førindustriell tid. 

Den søker å nyansere synet på bondeøkonomien. Forfatterne hevder innledningsvis at 

tidligere historikere som Sverre Steen og Andreas Holmsen oppfattet bondeøkonomien som 

en ren sjølbergingsøkonomi i isolerte bygder, med en rask overgang til pengeøkonomi på 

                                                           
5 Aud Mikkelsen Tretvik, Tretter, Ting Og Tillitsmenn : En undersøkelse av konflikthåndtering i det Norske 

bygdesamfunnet på 1700-tallet (Historisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2000). S.6. 
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midten av 1800-tallet. Sprauten og Tranberg forkaster dette synet, og hevder at det var innslag 

av pengeøkonomi i bondestanden lenge før dette, og at bygdene slett ikke alltid var isolert fra 

omverdenen. Her støtter de seg på Stein Tveite, som med boka Jord og Gjerning viste at 

pengeøkonomi for lengst var til stede i bondesamfunnet ved midten av 1800-tallet, og da både 

økonomisk og mentalt; det skjedde aldri noen dramatisk overgang fra sjølberging til 

pengeøkonomi.6 På grunn av store lokale variasjoner, måtte dette sees på med et nytt blikk 

hevder de. Boka søker å bevise at sjølberging og pengeøkonomi eksisterte side om side.7 

Dette er et syn jeg håper å kunne nyansere ytterligere med denne oppgaven. De eksisterte side 

om side, men i hvilken forstand? Videre inneholder boka to kapitler som omhandler 

sammenhengen mellom bønder og bergverk. Bjørn Ivar Berg følger opp hovedargumentet til 

Tranberg og Sprauten, og peker på den varierte aktiviteten til bønder med tilknytning til 

særlig Sølvverket på Kongsberg Bergstad. Han tar også i nærmere øyesyn påvirkningskraften 

bøndene hadde i prisforhandlinger med verket.8 Sprauten selv skriver om bondeøkonomi i 

forbindelse med kobberverkene nordafjelds. Han tar for seg de særpregede bondesyslene som 

oppsto i blant annet Rørosområdet. 

Høsten 2015 startet Kobberprosjektet, et samarbeid mellom Universitetene i Oslo og Uppsala. 

På UiOs sider kan vi lese:  

Prosjektet undersøker den historiske utviklingen ved Skandinavias to største 

kobbergruver i tidlig moderne tid, nemlig Falun gruver i Sverige og Røros gruver i 

Norge (…) Vi undersøker gruvedriften, arbeiderne og arbeidsgiverne, og 

sammenligner utviklingen mellom de to gruvene. Men vi går også utover 

lokalsamfunnene og følger gruvenes verdensomfattende forbindelser og betydning. 

Prosjektet vil støtte seg på mikro-historie, nyere globalhistorie, og på sosial, teknologi 

og økonomisk historie.9  

Kristine Bruland, Kristin Ranestad og Ragnhild Hutchison ved UIO, og Göran Rydèn og Sven 

Olofsson fra Universitetet i Uppsala er hovedaktører innenfor dette prosjektet. De ser med 

nytt blikk på Røros kobberverk. Min masteroppgave er ment som et supplement til dette 

prosjektet. 

                                                           
6 Sprauten og Tranberg. S. 7-11. 
7 Ibid.  
8 Ibid. S.47-63. 
9 UIO.no. 
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Om min hovedperson, Børre Hansen Langland, er det skrevet en god del. I Gerhard Schønings 

En Reise giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775, nevnes etter all sannsynlighet 

Langland, da under navnet Bør Hanssen som holder til på gården Langland i Ålen. Schøning 

skryter av Langland, og hevder at han bør trekkes frem som en utmerket autodidakt kunstner 

som behersker dreiing, smiing, signetstikking og dessuten klokkemakerfaget.10 

Langland blir viet 6 sider i Olav Ingstads Urmakerkunst i Norge fra midten av 1500-tallet til 

laugstidens slutt fra 1980. Denne boka tar for seg klokkemakervirksomhet i både by og bygd. 

Hos Ingstad fremgår det med all klarhet at han har hatt tilgang til hele eller deler av dagboka. 

Spesielt trekker Ingstad frem at den gir et unikt innblikk i hva en urmaker kunne forlange for 

klokkene sine. Boka inneholder også bilder og beskrivelser av noen av klokkene.11 Gjennom 

Ingstad kommer det frem at Langland ikke var alene om å lage klokker i området. Ingstad 

nevner innledningsvis den kjente byggmesteren Svend Aspaas, som skal ha drevet en del med 

urverk.12 Aspaas var fra samme bygd som Langland, og de to var samtidige. Han sier videre at 

klokkemakerfaget kan spores tilbake til begynnelsen av 1700-tallet i Sør-Trøndelag. Distriktet 

hadde frem til 1870- årene en betydelig klokkeproduksjon, ifølge Ingstad. Av klokkemakere i 

Gauldalen nevnes i tillegg til Langland Amund Jacobsen Røe (1742-1817), Jørgen Larsen 

Raaen (1774-1848) og en Lars P. Tørres (1796-1879). Raaen lærte noe klokkemakeri av 

Langland, hevder Ingstad, og Tørres var i sin tur elev av Raaen.13                 

Av akademiske undersøkelser er det etter min kjennskap Aud Mikkelsen Tretviks arbeider 

som står for behandlingen av Langland. Han blir viet plass i både Tretter, Ting og Tillitsmenn, 

og i Ålen og Ålbyggen. I tillegg ble han behandlet av meg selv i bacheloroppgaven En Studie 

av Dagboka til Børre Hansen Langland fra 2017. Den tar for seg mangfoldet av 

virksomhetene på og rundt gården til Langland i perioden 1750-1809.  

En hovedmangel ved litteraturen om Røros Kobberverk er at ringvirkningene i 

bondesamfunnet i stor grad er forbigått. Sprauten og Tranberg samt Tretvik har behandlet 

dette samfunnet og bygdekulturen. Denne oppgaven vil bygge videre på spesielt disse. 

 

                                                           
10 Gerhard Schøning and C. T. Schmidt, Reise Som Giennem En Deel Af Norge I De Aar 1773, 1774, 1775 paa 

Hans Majestets Kongens bekostning er giort og beskreven af Gerhard Schøning (København: Gyldendals 

Forlag,1850). S. 96. 
11 Olav Ingstad, Urmakerkunst I Norge : Fra Midten Av 1500-Årene Til Laugstidens Slutt (Oslo: Gyldendal, 

1980). S.387-393. 
12 Ibid. S.379. 
13 Ibid. S.386. 
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Teorigrunnlag 

Joel Mokyr har brukt mye av sitt forfatterskap til å forklare hvorfor den industrielle 

revolusjon fant sted i England, og hvorfor den skjedde på 1700-tallet. Både i The Gifts of 

Athena og i The Enlightened Economy, An Economic History of Britain 1700-1850 står dette 

spørsmålet i sentrum.  

Et av Mokyrs hovedtemaer er knowledge, eller kunnskap. Useful knowledge som er en slags 

"idealkunnskap", kan være en kombinasjon av to typer kunnskap. Det dreier seg om det han 

kaller for propositional knowledge og prescriptive knowledge. Hvis den første er episteme, er 

den andre techne.14 Slik jeg leser Mokyr, handler den første typen kunnskap om å vite 

hvordan man skal forstå og utnytte naturen, mens den andre handler om praktisk 

håndverkskunnskap. Han skriver: "What kind of knowledge do I have in mind? What makes 

knowledge “useful? The term "useful knowledge" was used by Simon Kuznets (1965, pp. 85–

87) as the source of modern economic growth "15. 

Min tese er at kunnskap fungerte som en katalysator for Langlands produksjon av klokker, 

urverk og bruksgjenstander av tre og metall. Langland selv hadde 

håndverkskunnskap/techne/prescriptive knowledge, som ble kombinert med 

vitenskap/episteme/propositional knowledge fra blant annet Røros Kobberverk. Jeg vil altså 

gå ut ifra at de to typene av kunnskap legger grunnlag for innovasjon og økonomisk 

fremgang, og at de også gjorde det hos Langland.  

Hva er det som blir lært når læring skjer?16 Kristine Bruland stiller dette spørsmålet i 

Technological Revolutions in Europe. Læring er en prosess som skaper kunnskap, men hva er 

hovedtrekkene ved kunnskapstypene som er relevante for produksjon? Hun siterer Lundvall 

og Johnson, som hevder at læringsevne er en sentral faktor når vi skal forstå økonomiske 

prosesser. De deler relevant økonomisk kunnskap opp i fire hovedkategorier: 

 "Know what" Dette innebærer informasjon om aktuell teknologi. Altså å være klar 

over at en type teknologi eksisterer. Det er for eksempel en grunnleggende og selvsagt 

forutsetning å være klar over at dreiebenker finnes for å ta dem i bruk, slik jeg leser 

                                                           
14 Joel Mokyr, The Gifts of Athena : Historical origins of the knowledge economy (Princeton, N.J: Princeton 

University Press, 2002). S.4. 
15 Ibid. S.1. 
16 Maxine Berg, Kristine Bruland, and Francis Sejersted, Technological Revolutions in Europe : Historical 

perspectives (Cheltenham: Edward Elgar, 1998). S.168. 
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Bruland.  Hun understreker at denne typen kunnskap er spesielt vesentlig for kunnskap 

fra utlandet.17    

 "Know why" Kunnskap om grunnleggende vitenskapelige og teknologiske prinsipper 

man kan bruke til å løse problemer. 

 "Know who" Spesifikk og selektiv sosial kunnskap. Dette dreier seg om å kjenne de 

riktige personene, samt å vite hvem som kan bistå med løsninger dersom man har et 

problem eller en hindring.18 Slik jeg tolker Bruland, handler dette rett og slett om å ha 

et nyttig nettverk, og kunnskap om hvordan det kan benyttes. 

 "Know how" Praktisk kunnskap og praktiske evner. 19 Ragnhild Hutchison legger til 

at dette er kunnskap som bare kan tilegnes gjennom praksis og erfaring. Eksempler på 

denne kunnskapen hevder hun, er å vite hvor man kan søke om penger til et prosjekt, 

eller "triks" man kan gjøre for å eksempelvis å reparere en maskin.20 

Bruland trekker her frem fire faktorer som langt på vei konkretiserer Mokyrs teori. Ulike 

typer kunnskap kommer sammen hos Mokyr, mens Bruland påpeker fire kategorier 

kunnskap som er relevante for produksjon. I denne oppgaven vil jeg teste om dette også 

gjaldt for Børre Hansen Langland.   

 

Metode 
Min hovedkilde, og utgangspunktet for oppgaven, er en dagbok skrevet av en bonde i Ålen på 

1700-tallet. Mikrohistorisk metode vil kunne være fruktbar for å analysere livet og virket til 

han som skrev den. Jeg vet allerede at både han selv, gården han drev og bygda han bodde i 

ble sterkt påvirket av Røros Kobberverk. Jeg ønsker å se Kobberverket, Ålen, Cirkumferensen 

og menneskene han møtte der fra bonden Langlands perspektiv, samtidig som han vil ha 

hovedrollen som mottaker. Siden dagboka forteller om et bredt spektrum av håndverk, 

jordbruk, handelsvirksomhet og utvikling av teknologi og personlig filosofi, kan et 

mikrohistorisk perspektiv la seg kombinere med Mokyrs teorier om kunnskaps- og 

teknologioverføring. Mikrohistorie har tradisjon for å fokusere på en eller få personer, eller på 

                                                           
17 Ibid. S.168. 
18 Ibid. S.168. 
19 Ibid. S.168. 
20 Ragnhild Hutchison, Enigheten - Tekstilfabrikken I Østerdalen : Fabrikkdrift og teknologioverføring i det 

Norske bondesamfunn på slutten av 1700-tallet. (Oslo: Universitetet i Oslo, 2003). S. 14. 
 



11 
 

et svært lite område. Den regnes som en del av den nyere kulturhistorien, og er klart påvirket 

av antropologi.21  

Arnfinn Kjelland drar et skille mellom to mikrohistoriske tradisjoner. Den italiensk-inspirerte 

fortolkende mikrohistorien, og den antropologisk inspirerte mikrohistorien i Tyskland: 

småsamfunnsstudier.22 For å påpeke noen særtrekk ved de to, sier han at den italienske 

retningen fokuserer på avvikende enkeltindivider som forskningsobjekter, heller enn de 

typiske. De avvikende og "unormale" individene kan i motsetning til de mer allmenne lettere 

studeres, siden de har en tendens til å sette spor etter seg. Videre påpeker han at i den grad den 

italienske retningen har benyttet seg av fagsjargong, er den hentet fra språkvitenskap. Den 

tyske er på sin side sterkere inspirert av antropologiske samfunnsstudier. Den har oftere hele 

små samfunn over lengre tidsrom som studieobjekter, og er i større grad preget av historisk-

antropologisk fagterminologi. 23 Et pionerverk innen mikrohistorie må sies å være Carlo 

Ginzburgs The Cheese and the Worms fra 1976. Den handler om mølleren Domenico 

Scandella, eller Menocchio som han ble kalt, og hans oppfatning av verden rundt seg på 1500-

tallet. Ved hjelp av blant annet rettsprotokoller som kilder, rekonstruerte Ginzburg møllerens 

tanke- og idéverden. Menocchio endte sitt liv på et bål for disse tankene. Forskningsobjektets 

idéer og tanker var av sterk interesse for Ginzburg, og vil også være det for meg.      

Aud Tretviks Tretter, Ting og Tillitsmenn er et eksempel på norsk mikrohistorie. Temaet til 

Tretvik er konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet. Her dukker for 

øvrig Børre Hansen Langland opp både som saksøker, saksøkt og vitne i rettstvister. Muligens 

vil dette materialet kunne brukes på en fornuftig måte for å avdekke sider ved kulturen han 

var en del av, og ikke minst opplevde seg å være en del av, noe som tross alt er noe av 

mikrohistoriens essens.  Tretviks bok kan sies å være i tråd med den tyske tradisjonen, da den 

forholder seg til et begrenset område heller enn et enkeltindivid. Selv påpeker hun at hennes 

overordnede metodiske grep er å studere norm kontra praksis. Å studere praksis krever et stort 

arbeid sier hun, og krever kraftig avgrensning. Denne avgrensningen har hun valgt å gjøre i 

rom, og Tretter Ting og Tillitsmenn tok dermed form av en mikroundersøkelse skriver hun.24 

                                                           
21 Leidulf Melve, Historie: Historieskriving frå Antikken til i Dag (Oslo: Dreyers forl., 2010). S.213. 
22 Kjelland, Arnfinn. Norsk lokalhistorie og «nyare» mikrohistorie. Heimen, bind 46, 2009 hefte 3 

(Heimen,2009) S. 237–254. S.239. 

https://www.academia.edu/8610150/Norsk_lokalhistorie_og_nyare_mikrohistorie 
23 Ibid. S.239. 
24 Tretvik. S.5. 

https://www.academia.edu/8610150/Norsk_lokalhistorie_og_nyare_mikrohistorie
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I denne oppgaven vil jeg kombinere kunnskapshistorisk teori og mikrohistorisk metode. Den 

mikrohistoriske metoden vil kunne være formålstjenlig fordi den er egnet til å kaste lys over 

hverdagsliv og hverdagskultur, i dette tilfellet kunnskapskulturen Langland var en del av. 

Kunnskapshistorisk teori vil på sin side være nødvendig for å forstå hvordan kunnskapens 

bevegelsesmønster fortonte seg innad i denne kulturen og bidro til endring. En stadig strøm av 

ny kunnskap og opplysning preger dagboka. I denne sammenheng vil jeg hele tiden ha et 

søkende blikk etter kunnskap som nådde Langland, og prøve å få et grep om hva den kan ha 

gjort med hans liv, familie, forretning og rykte.  

 

Avgrensning  
Rom 

Den mikrohistoriske metoden forutsetter avgrensning til individ eller geografisk område. Som 

Kjelland påpeker kan det dreie seg om et lite samfunn, et enda mindre område, eller ett eller 

noen få individer. I min oppgave vil det dreie seg om litt av alle, men mest det siste. Langland 

selv vil være individet, mens gården hans og Ålen og Røros vil være miljøet han beveger seg 

i. Ett viktig unntak vil bli gjort her: jeg vil følge Langland på hans reise til Sverige i 1768/69.  

Ålen var en bygd med flere enn bare én fremstående person. På Langlands tid bodde også 

slektningene hans her. Blant disse finner vi lensmenn, skoleholdere, klokkere og lærere. Med 

andre ord ser det ut til å ha vært tradisjon for å komme seg opp og fram i familien Langland. 

Tross den snevre avgrensningen er det mitt mål med oppgaven at den skal favne bredere enn 

Ålen i den forstand at impulsene utenfra skal tas i betraktning. Spesiell oppmerksomhet vil 

Røros og cirkumferensen få, fordi de definerte livene til bøndene, men den store verden vil 

også ha sitt å si. 

Tid 

Jeg vil hovedsakelig avgrense oppgaven til de årene Børre Hansen Langland levde, nemlig fra 

1732 til 1821. På 1700-tallet var Kobberverket i full drift. I denne perioden ble det gjort store 

malmfunn. Muggruva, Christianus Sextus og store deler av Storwartz-feltet var alle 

virksomme i denne perioden, og alle disse skjerpene var av vesentlig betydning for bønder, 

bergmenn og partisipantskap. Ettersom gruveindustrien var i sterk vekst, er det min antagelse 

at kunnskapskulturen også tok fart i den aktuelle perioden. 

For Norge, men også for Europa generelt, kjennetegnes også opplysningstiden av en sterk tro 

på framskritt og innovasjon. Denne tidens kunnskapsspredning gjorde det mulig for flere enn 
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før å sette seg inn i nye konsepter og tanker om blant annet personlig fremgang. I Europa og 

Norge vokste det frem lærde selskaper som sto for mye av denne kunnskapsspredningen. Det 

Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim var ett av disse, og det første, største og 

mest innflytelsesrike i Norge. DKNVS, med trondhjemsbiskop Johan Ernst Gunnerus i 

spissen, gav ut sine Skrifter, og brukte prestestanden for å spre opplysning på landsbygda.  

 

Kilder  
Langlands dagbok 

Langlands dagbok har blitt utsatt for hærverk og er ikke komplett, men om lag 130 sider er 

bevart. Boka har to deler: en regnskapsdel og en mer ordinær dagbokdel. Originalen av 

dagboka ligger i dag på Statsarkivet i Trondheim. Til arbeidet med denne oppgaven har jeg 

derimot brukt to ulike transkriberte dokumenter. Den ene er en regnskapsdel, den andre er 

dagbokdelen.  

Skrevet mellom 1754 og 1809, fra han var 22 til 77 år gammel, dekker dagboka 59 av Børre 

Hansen Langlands 89 år i livet. De to delene av dagboka vil kunne brukes på forskjellig vis, 

og siden de til dels har nedtegninger fra samme tidsrom, vil en tilleggsmulighet være å 

kryssjekke dem.  

I regnskapsdelen gjør forfatteren rede for gjenstander han har produsert og solgt. I tillegg til 

dette står det i all hovedsak til hvem han solgte det, og hva de kostet. Som regel er det enkelt å 

se hvilket år det ble gjort, mens det i andre tilfeller er mulig å slå fast måneden, eller til og 

med eksakt dato. Hvor mye betød denne produksjonen for gården i forhold til selve jordbruket 

når vi skal snakke om gårdens størrelse og økonomi? Det ble produsert ting over en bred lest 

på Langlandet. I den ene enden av spekteret nevnes pipestilker, sneller og ulike typer verktøy 

og fiskeredskaper som solgtes for mindre summer. I den andre finnes klokkene. Langland 

bygde klokker og urverk som gikk for langt større summer enn de andre nevnte gjenstandene. 

Av andre mer avanserte gjenstander nevnes det blant annet pistoler, geværer, signeter, briller 

og én fiolin. Detaljene rundt de ulike gjenstandene, og brukte materialer, kan i tillegg gi 

informasjon om utvikling av teknologi som ble brukt på gården. 

Dagbokdelen gir opplysninger av en annen kategori. I denne skrev Langland om driften av 

jorda og setrene, kjøp og salg (og lån) av matvarer og tobakk, kjøring for Kobberverket, 

været, arbeid med veier, bygging av broer, brønner og hus med hjelp fra lokale arbeidslag, 

nyheter fra inn- og utland, ulykker, dødsfall, sykdom/sinnssykdom, mord, stjerner og planeter, 
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bøker og vitenskap, gleder, men også sorger. Det er ved hjelp av denne delen jeg ser for meg 

at det vil være mulig å tegne et bilde av det sosiale fellesskapet og kulturen Langland, hans 

familie, hans naboer og bekjente var en del av. 

Materielle kilder: Gården, klokkene og gjenstandene etter Langland 

Flere av klokkene og gjenstandene etter Langland er bevart. I september 2018 reiste jeg til 

Ålen- og Rørostraktene, og fikk se flere av Langlands klokker, verktøy og andre gjenstander 

som ble lagd av han, eller tilhørte han. Det ble da mulig for meg å bestemme visse 

materialvalg han gjorde, samt hva slags verktøy han benyttet seg av. Jeg gjorde også en 

rundreise i området for å skaffe meg et inntrykk av avstander og geografi. Blant annet besøkte 

jeg gården Langlandet, og også et antall andre gårder som var av betydning for både Langland 

og bygda ellers. Her kunne jeg observere en rekke klokker, verktøy og gjenstander som hadde 

tilhørt Langland. Dette ville ikke vært mulig uten at familiene Myhre/Langland, Jensås, 

Skårdal, Grønli og Folde hadde tatt meg imot og vist både klokker og gjestfrihet. De skal ha 

en spesiell takk for dette, en hver især. 

Huset Langland bodde og hadde verksted i, står i dag på Ålen Bygdemuseum. Her ble jeg vist 

rundt av kjentmennene Ole Gunnar Folde og Hans Grønli. Også her fantes det verktøy etter 

klokkemakeren. Dessuten ble det mulig å få et inntrykk av arbeidsforholdene hans. 

 

Oppbygning av oppgaven  
Oppgaven er tematisk oppdelt. Jeg vil begynne oppgaven med et kontekstualiseringskapittel. 

Her vil jeg presentere hvem som levde på gården, og hvordan årene kunne se ut for dem. Her 

vil det også komme til syne hva slags arbeid som hadde relasjon til Røros Kobberverk. Dette 

forteller noe om forholdene Langland med familie hadde som utgangspunkt for både livet på, 

og driften av gården. Dette er kapittel 1.  

Kapittel 2 vil fokusere på hvor Børre Hansen Langland hentet kunnskapen sin fra, og hvorfra 

den kunne ha sin opprinnelse. Her vil jeg forsøke å skille på de ulike typene kunnskap, og se 

hvordan de ble forent hos Langland.  

Deretter, i kapittel 3, står igjen gården i sentrum. Arbeidsfordelingen på gården vil bli gjort 

rede for i denne delen. Børre Hansen Langland var ikke bare mekaniker og dagbokforfatter, 

han var også bonde. De som tillot ham å blande disse rollene på gården vil får stor plass i 

dette kapittelet. For gården ble ikke drevet av én person, det var flere involvert, og det 

fortjener oppmerksomhet. Rollene på gården vil bli belyst her.  
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Kapittel 4 handler om Børre Langlands univers, og om hvordan han brukte kunnskapen. 

Hvordan arbeidet og levde han, skjedde det endringer, hvordan opplevde han verden, og hvem 

var han? Dette er spørsmål jeg vil besvare her.  

Til sist vil jeg komme med en konklusjon hvor jeg vil besvare oppgavens del- og 

hovedspørsmål. 
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Kapittel 1: Kontekstualisering 
 

Gården, husholdet, familien og arbeid i relasjon til Røros kobberverk 

Innledning 

Dette kapitlet skal dreie seg om driften på gården Langlandet. Det vil ikke bare bety selve 

gården der den er/var geografisk plassert, men også seterbrukene i allmenningene som sto til 

dens disposisjon. Jeg vil se på mangfoldet i virksomheten, og så langt det går gjøre rede for 

hvordan arbeidsdelingen tok form. Men aller først tar jeg et steg tilbake for å gjøre rede for 

gårdens historie opp til Børres tid. 

Gårdens bakgrunn 

Ålen og Ålbyggen av Aud Mikkelsen Tretvik er et omfattende gårds- og slektshistorisk verk i 

tre bind. Tretvik tar for seg alle gårdene i Ålen, heriblant Langland. Det fremgår at gården kan 

spores tilbake til førkristen tid. Dette hevder hun på grunnlag av både navnet og 

beliggenheten. Deretter dukker den ikke opp i kildene igjen før 1620-1630, og har derfor 

trolig blitt lagt øde etter 1300-tallets epidemier. 25 Første kjente bruker på gården var en mann 

ved navn Halvor. Hans sønn Haftor Eggen overtok etter faren på 1650-tallet og var som sin 

far leilending. Haftor hadde to sønner, men ingen av dem overtok etter faren,26 og dermed 

forsvant denne slekta ut av gården.  

På 1680-tallet kom Børre Langlands slekt hit. Bjørn Hansen kom antagelig fra Sverige og 

bygslet gården fra den rike Maren Schöller, enke etter lagmann Schöller. Bjørn Hansen var 

gift med Margrete Eriksdatter, og sammen fikk de blant andre sønnene Erik og Hans 

Bjørnsen. Erik står oppført som bruker fra 1722, mens Hans overtok fra 1730-tallet, trolig 

som følge av Eriks død.27  

Langlandet er som navnet tilsier et avlangt stykke forholdsvis flatt land som ligger midt i 

dalføret. Ved elven Gaula i øst og syd, og et bekkefar i vest. I den søndre enden av området 

ligger Kårvollen, som var den eneste husmannsplassen under gården på Børre Langlands tid. 

Gaula renner langs hele Langlandet. Selve bygningsmassen utgjorde et lukket tun på 

Langlands tid. Tunet inneholdt mellom åtte og ti bygninger; To våningshus, et av dem 

antagelig med et verksted i 2.etg, et gjestehus, to fjøs, en låve, et vedskjul, to stabbur og en 

                                                           
25 Aud Mikkelsen Tretvik, Ålen Og Ålbyggen 2, Gård Og Slekt. (Ålen: Holtålen kommune, 1993). S. 206. 
26 Ibid. S.207. 
27 Ibid. S.207. 
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stall. I tillegg til dette befant det seg ved elven Gaula etter hvert et kvernhus som hørte til 

gården. Gården lå sentralt til i bygda, med nabogårder til alle kanter. 

Langlandet hadde fire seterbruk på denne tiden. Alle ble kalt Langlandsvollen og lå ved 

Hollen, Ruglsjøen, Tverdalen og ved Riasten. Dette er henholdsvis ca. 7, 17, 30 og 40 

kilometer fra gården. Fra seterbrukene kom dyreforet. Her høstet de høyet som dyra åt 

gjennom vinteren. Her gikk også dyra på sommerbeite, og store deler av familien var med på 

setrene hver vår og sommer. Når våren kom, dro familiemedlemmene først til den nærmeste 

setra. Deretter beveget de seg lengre og lengre fra gården til de mer fjerntliggende setrene 

ettersom våren strakk seg høyere opp i fjellet.28 

 

Persongalleri  
Denne oppgaven vil inneholde mange navn i Børre Langlands nærmeste, men også mer 

perifere krets. Jeg ser det derfor som både nødvendig og praktisk å gjøre rede for hvem det 

dreier seg om. Dette kan gi et klarere bilde av hvordan arbeidsdelingen på gården tok form, 

hvem som sto til tjeneste med hva, hvem som kjøpte og solgte hva og så videre. Børre 

Langland fikk oppleve fire generasjoner på Langlandet. Disse var hans foreldre, hans egen 

generasjon med søsken og søskenbarn, deretter hans barn, nevøer og nieser, og til sist hans 

barnebarn. I tillegg til disse kommer tjenestefolk, drenger og andre utenfor familien eller i 

fjernere familie som ytte tjenester på eller i tilknytning til gården.  

0. Generasjon 

Børres far, Hans Bjørnsen Langland, var den som først fikk gården i privat eie, dette til en pris 

av 250 riksdaler. Selger var den rike Stie Tønsberg Schiøller. Dette gjorde han i 1751, og den 

sto i hans navn til 1783. Han var involvert med Røros kobberverk ved Dragaas smeltehytte, 

og var murmester her under oppføringen i 1727.29 Denne smeltehytta lå ved Eidsfossen i 

Ålen, ca. 2 kilometer fra Langlandet, der Eidet Bru ligger i dag. Hans` historie rimer godt med 

Knut Sprautens påstand om at bønder som var tilknyttet et kobberverk i regionen kunne ta 

steget fra leilending til sjøleiende bonde.30 

                                                           
28 Aud Mikkelsen Tretvik. Personlig samtale. 28.02.2019. 
29 Aud Mikkelsen Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 3 , Allmenn bygdehistorie. (Ålen: Holtålen kommune, 1998). 

S.155. 

 
30 Sprauten og Tranberg. S.147. 
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Hans var gift med Marit Larsdatter Djupdal, og de fikk til sammen 9 barn.31 Det eldste var 

Børre Hansen Langland, som overtok gården etter skifte i 1783. De fortsatt eksisterende 

dagboknotatene begynner i 1754, og vitner derimot om at Børre må ha hatt mye med drifta å 

gjøre allerede fra da av, og altså i mange år før gården ble overført i hans navn. Børre 

Langland fylte atten i 1750, altså ett år før gården gikk i privat eie.  

1. Generasjon 

1. Børre Hansen Langland født 1732 og død 1821. Eldste sønn på gården og odelsgutt. Ble i 

tillegg til jordbruker blant annet klokkemaker, smed, verktøymaker, kjører og signetstikker. 

Tok over bruket offisielt i 1783. Fikk sju barn. 

2. Ingeborg Hansdatter Langland (Gift Grønli) født 1733 var nest eldste barn. Hun giftet seg 

med Jon Jonsen Grønli i 1759 og flyttet dermed fra gården. Hun døde i 1761 uten arvinger.  

3. Lars Hansen Langland (senere Nordgård) født 1736 giftet seg med Anne Jensdatter, og 

sammen kjøpte de gården Nordgården som ligger i Almåsgrenda rundt 1770. Dette var under 

Lars og Anne en veldrevet gård ifølge Tretvik.32 De ble begravet sammen palmesøndag 1803, 

og må ha dødd nesten samtidig.33  

4. Erik Hansen Langland (senere Nesgård) født ca. 1737. I 1777 fikk han gjennom ekteskap 

gården Nesgård. Kjøpte også Littlstuggu som var en plass i tilknytning til gården rundt 1775, 

og utvidet dermed. Erik var hele 40 år når han fikk egen gård. Dette gjør at han kan ha virket 

på Langlandet helt eller delvis til langt opp i voksen alder. 

5. Eli eller Elen Hansdatter Langland født ca. 1738, og død 1788. Eli var "åndssvak", og 

Børre var oppnevnt som hennes verge. Hun skulle hefte ved gården selv hvis den skulle 

forsvinne ut av slekta.34  

6. Jon Hansen Langland (senere Skårdal) født ca. 1739. Giftet seg i 1762 med sin tremenning 

Ragnhild. Ekteskapet måtte godkjennes av kongen. Hun var fra gården Skårdal, og følgelig 

                                                           
31 Tretvik.  Ålen Og Ålbyggen  2. S.209-210. 
32 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 1. Allmenn bygdehistorie. (Ålen: Holtålen kommune, 1989).  S 131. 
33 Børre Hansen Langland, "Journall Heller Diarium." S. 2. Den originale versjonen av dagboka er ikke 

digitalisert i sin helhet så langt jeg vet. Versjonen jeg benytter meg av i denne oppgaven er transkribert. Dette 

arbeidet er gjort av Trond Bjerkås i samarbeid med Ålen Bygdemuseum. Transkripsjonen er i to deler. Den ene 

er regnskapsdelen, den andre er en mer ordinær dagbokdel. Side 1-123, regnskapsdelen, følger ikke 

originalmanuskriptets sidetall, men har egen sideinndeling. Disse sidene tilsvarer gjenværende sider mellom 1 og 

326 i originalmanuskriptet. I dagbokdelen er dette ikke tilfellet. Her har Bjerkås fortløpende ført inn de 

opprinnelige sidetallene, og det er disse jeg har forholdt meg til. Dette er sidene 328-510.  
34 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 2. S.208. 
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tok Jon både over navnet og gården Skårdal. De fikk syv barn, hvorav tre vokste opp. De 

etterlot seg ved sin død betydelige verdier. 35  

7. Kirsten Hansdatter Langland (Gift Bårdstu) født 1743 giftet seg i 1779 med enkemannen 

Jon Jensen Bårdstu. Hun døde i 1798 uten arvinger. Hun var kone nummer to av tre til Jon 

Bårdstu. Han hadde ett barn fra det tidligere ekteskapet, Jon, født 1776, som senere flytta fra 

bygda.36  

8. Ingebrigt Hansen Langland født ca. 1744. Giftet seg i 1784 med Kari Hansdatter Lervoll 

født 1765. Han bodde på husmannsplassen Kårvollen som lå under gården Langland.37 Vi 

finner Ingebrigts håndskrift i Børres dagbok ved minst en anledning. 

9. En siste søster, Berit Hansdatter Langland født 1746 døde som barn i 1751.38 

Gjertrud Pedersdatter Rise/Jordsli ble Børres kone i 1759. Hun var født 1736 og døde i 1815. 

Gjertruds rolle kan ha ligget til grunn for mye av gårdens form. Hun fødte alle Børres barn. 

Disse var: 

2. Generasjon 

1. Marit/Maret Børresdatter Langland født 1759. Gift 1786 med Lars Bersvendsen Hov. Hun 

rakk å føde en sønn i 1787, Hans, før både han og hun selv døde i 1788.  

2. Sigri Børresdatter Langland (senere Hov) født 1761, død 1787. Gift 1784 med Lars 

Andersen Hov. 3 barn: Anders (Kalt Børre ved dåpen), Kjersti og Kjersti. Vi finner Kjersti 

boende på Langlandet i folketellingen fra 1801. Da 15 år gammel. 

3. Ingeborg Børresdatter Langland født 1764, død 1782.  

4. Berit Børresdatter Langland Født 1767, død 1786. 

5. Hans Bjørnsen Langland født 1771, død i en drukningsulykke i 1787. Børres dreng, Jacob 

Bersvensen Hov, omkom i den samme ulykken.  

6. Johanna Børresdatter Langland født 1776, død (?) Gift 1794 med Ingebrigt Jonsen Grønli 

(senere Langland). Johanna arvet gården, og drev den videre sammen med Ingebrigt. 

                                                           
35 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 1. S.614.  
36 Ibid. S. 464.  
37 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 2. S.215. 
38 Ibid. S. 210. 
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3. Generasjon 

Kjersti Larsdatter. Børres barnebarn gjennom Sigri. I folketellingen i 1801 står hun oppført 

som "Huusbondens datterdatter Hiemme paa gaarden". Da 15 år gammel og uten mor. Hun 

giftet seg i 1806 med Jon Jonsen Grønli og flyttet til Oppigard Hov, som var skysstasjon.  

Andre: 

1. Nils Bjørnsen Langland født 1705, død 1784. Bodde også på Kårvolden. Onkel til Børre.  

2. Jacob Bersvendsen Hov. Født 1760, død 1787. Børres dreng fra ca. 1784 til 1787, og 

Marits svoger, hennes manns åtte år yngre bror. Opptrer mange ganger i dagboka. Døde i en 

drukningsulykke sammen med Hans Bjørnsen Langland. Anmerkningsverdig med Jacob er 

det at han antagelig opptrer i dagboka flere ganger allerede i 1767. Da var han på Langlandet 

og hentet tobakk til Lars, Børres bror, ved tre anledninger. Han var kanskje løpegutt allerede 

da. På denne tiden ble han av Børre beskrevet som "lille Jacob". I kirkeboka etter dødsfallet 

heter han Jacob Bersvendsen Langland. Det betyr at han bodde på Langlandet ved sin død. 

3. Ole "Klokker" Bjørnsen Langland. Børres onkel. Født 1700, død 1780. Han var både 

klokker og skoleholder. Bodde en periode på Langland sammen med sin kone Gjertrud 

Jonsdatter født 1705 død 1795. Hadde en sønn, Børre (Børre Langlands fetter), født 1739 og 

død 1810. Tok over som klokker etter faren. 

5. Peder Jacobsen/Jåmoen. Hjalp til på Guldalen i 1781. 

6. Ole Jaamoe. Dreng. Var sannsynligvis fra en av gårdene i nærheten av Dragås/Eidet 

smeltehytte. Her ligger det en foss som heter Jåmofossen. 

7. Lars B. Hov. Identisk med Lars Bersvendsen Hov som giftet seg med Marit. Dreng på 

Langlandet i 1776, og sannsynligvis lengre.  

8. Peder (Bakaas?). Dreng i 1781,83, og kanskje lengre. 

9. Clas/Claus Stene. Dreng fra 1771 til 1773 og kanskje lenger. 

10. Kersti Jensdatter. Står som "tiener paa gaarden" ved folketellingen i 1801, da 19 år 

gammel. 

11. Ingebor Iversdatter. Står oppført som "tiener paa gaarden" ved folketellingen i 1801, da 15 

år gammel. 
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12. Ole Pedersen. Står oppført som "tiener, nat. soldat paa gaarden" ved folketellingen i 1801, 

da 26 år gammel. Er identisk med Ole Jaamoe, eller Ole Kjerchuus/Kirkhus. Kommer til 

tjeneste 1780. Er dreng i 1789. 

13. Marius Skomager. Med i onna i 1788.39 40 

Året på gården 
I det følgende vil jeg gjøre rede for hvordan årstidene på Langlandet kunne fortone seg. Jeg 

vil bruke flere års notater for å tegne et bilde av hvordan årstidene lignet, eller kunne forandre 

seg fra år til år. Slik jeg ser det, kan året deles opp i to i disse traktene og på den aktuelle 

tiden. Tid bønder håpet og regnet med at det lå snø, og tid bønder håpet og regnet med at det 

ikke lå snø. Med snøen kom føret, og var det føre, kunne ting flytte hurtigere på seg enn de 

kunne på en sti eller dårlig kjerrevei på sommeren. Føret var av avgjørende betydning for hele 

området, og i særdeleshet for Kobberverket med dets gruver og smeltehytter. Vinterføret ga 

inntekter. Jeg ser det derfor som hensiktsmessig å begynne året i april, som er den måneden 

snøen oftest begynte å forsvinne. Deretter følger mai, så juni til september i ett stykke, og 

deretter september til mars i et siste stykke. April og mai står for seg selv fordi de begge 

kunne inneholde både sommer og vinterpreg, mens de to andre periodene er mer typiske.   

April  
Året og årstidene i sirkumferensen var uforutsigbare. Sommeren var kort og med fare for 

nattefrost. Dette gjorde jordbruket til en utfordring, og det måtte både kløkt og flaks til for å 

lykkes med en vellykka avling. Det var i april de begynte å pløye og så på Langlandet. 

Pløyinga ser ut til å ha skjedd så fort telen hadde gått, men ifølge dagboka ser de ut til å ha 

gått varsomt frem med å få kornet i jorda. I 1762 skriver Børre Hansen Langland: "Den 30te 

Aprill var den første dag vi begynte at kaste noget korn i jorden".41 Det samme året viste det 

seg at dette var lurt, for i mai frøs det på igjen. April var en spesielt ustadig måned i regionen, 

noe det finnes spor av flere steder i dagboka. I 1763 beskriver han et "sterkt snødrev" fra den 

3. til den 7. april. 42 I 1764 finnes et notat som beskriver et kritisk moment. Han skriver at det 

har vært et hardt vær, og at det "gruer for foer".43 Lageret var i ferd med å tømmes, og hvis 

ikke snøen snart gikk, ville dyra sulte. Også på denne måten var april vanskelig. Enkelte år 

ville det seg bedre, og i 1794 kunne de så allerede den 25. april. "Den 25de begynte vi at ale 

                                                           
39 Langland. 
40 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 2. S.209-210. 
41 Langland. S.439. 
42 Ibid. S.442. 
43 Ibid. S. 446. 
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med korn i jorden som er det tidligste ieg nogentid veed at vi har kasted korn i jorden. Gud 

give fræmdeles got vejr".44 Dette viste seg senere å bli et svært godt kornår.45 Jo tidligere man 

fikk sådd, jo bedre tid hadde kornet på å modnes. 

Fra 1775 finnes et notat i dagboka som støtter dette. Han skriver om et voldsomt snøfall i april 

dette året. På en natt snødde det så det rakk ham til livet, og det var knapt med dyrefôr. Men 

arbeid fantes likevel: 

Kjøring 

"I den tiid var drængene i Halden og kiørde veed til gruben". 46 Jacob Hov hadde med 

sikkerhet tilhold på Langlandet i denne perioden, og det samme gjaldt for den foreløpig ikke 

identifiserte Ole. Det kan ha vært Ole Jaamoe eller Kirkhus. Føret måtte utnyttes. Gruvene 

trengte ved til fyrsettingen, og føret ble utnyttet med en gang det kom, om det så var i april. 

Verkstedet 

Av verkstedsaktiviteter som med sikkerhet kan fastslås at skjedde i april måned finner jeg i 

1769 at Børre Langland selv har reparert en gammel rokk, lagd en snusdåse, laget en sneldon 

og 10 pipestilker.47 Videre i 1778 er det notert en mindre mengde artikler lagd i april. Dette 

var en saks, en rokk, en spenne, to stilker, en snelle, og "bielklaaver".48 I 1799 reparerte han 

dessuten fem klokker49.  

April var en overgangsmåned med en viss grad av usikkerhet med hensyn til driften av både 

naturalhushold, frakt og verksted.  

Mai 

Jordbruk 

Mai passerer aldri i dagboka uten at jorda har blitt pløyd og sådd. Det fremgår av notatene at 

det var ønskelig med regn. I 1764 kommenterer Langland i dagboka at skogen begynte å bli 

tykk av løv.50  

                                                           
44 Ibid. S. 504.  
45 Ibid. S. 505. 
46 Ibid. S. 480. 
47 Ibid. S. 67. 
48 Ibid. S. 79. 
49 Ibid. S. 84-85. 
50 Ibid. S. 447. 
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Den 8. mai 1773: "Satte ieg need de jordebler (heller kartuffler) som ieg fik forgangle høst av 

velædlede Hr bergskriver Busch i Sælboe. Denne sees har endnu ingen vist av her oppe, Gud 

veed hvor det vil fremme os".51 Nytt av året på Langlandet var altså poteten.  

Mai ser til tider ut til å ha vært like lunefull som april. "Majus har været haard med snedrev, 

alt intil Pintze aften, pintze-uge var det forskrekkeligt veir(…)"52 kan vi lese fra 1766. Det var 

altså også i mai stor fare for at det frøs på igjen. En neste trussel var plutselig snøsmelting. 

Under et nota bene i 1771 forteller forfatteren at vårflommen raserte et stort antall broer i 

Gauldalen. En nabo mistet tolv kyr, og mengder av korn ble vasket av sted med elva. Som en 

tilleggskonsekvens kom det at vannet fra snøen på fjellet rant unna på svært kort tid, og at det 

knapt fantes vann der i det hele tatt resten av sommeren.53 

Dugnad 

I mai 1767 deltok Børre i arbeidet med å bygge en ovn hos sin bror Lars Almås. Det var en 

"eldhus-ovn".54  

I mai 1772 ser det ut til at det foregikk en type dugnadsarbeid på et kirkebygg.  

Kjøring 

Også i mai så Børre sitt snitt til å utnytte plutselig snøfall til det positive. I 1789 sådde han i 

åkeren den 11 mai. Samme ettermiddag falt det snø, og da ser han ut til å ha sendt to drenger 

ut for å kjøre ved til Muggruva. Dette er en gruve nær både Ålen og Dragås smeltehytte. På 

tilbakeveien tok de med seg en ikke oppgitt mengde måså, reinlav, som tjente som nødfôr. På 

denne måten tjente turen to hensikter samtidig. Det fremstår nærmest som en selvfølgelig 

handling å umiddelbart utnytte føret selv om det kom uventet. Snø betød inntekt i rede penger. 

Den 15. mai var snøen borte igjen, og han fortsatte å så.55  

Det er tydelig at mai måned var avgjørende for naturalhusholdet. Det var i mai gården la 

grunnlaget for avlingene. Frost og flom kunne ødelegge mye, mens varme og godt regn ga 

god høst.  

Verkstedet 

                                                           
51 Ibid.S. 474. 
52 Ibid. S. 454. 
53 Ibid. S. 467. 
54 Ibid. S. 457. Et eldhus er i følge SNL "Et hus med ildsted, brukt til bl.a. baking, brygging, matstell og 

klesvask". 
55 Ibid. S.500. 
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Det er få ting i dagbokas regnskapsdel som med sikkerhet kan sies å være produsert i mai, 

men det er heller ikke mulig å fastslå at verkstedet har stått stille i denne perioden av den 

grunn. Mange av de oppførte gjenstandene har ingen produksjonsdato. Likevel er det grunn til 

å anta at det var langt mindre virksomhet da enn i vintermånedene, siden jorda tok opp stadig 

mer tid. Derimot ser mai ut til å ha vært en tid for varehandel. 

Varehandel og låning 

I 1775 solgte han en rød hest. Han lånte også bort såkorn, penger og en uidentifiserbar 

gjenstand. I 1777 kjøpte han spiker, og lånte ut penger. I 1778 kjøpte han 12 voger rugmel, og 

to tønner malt, han fikk igjen penger han hadde lånt ut tidligere, og han betalte "Lars", 

antagelig broren, 8 riksdaler i lønn. I 1780 lånte han ut høy. I 1782 lånte han ved to 

anledninger ut mindre beløp penger, og gjorde en forsendelse av bygg, en messinghammer og 

en snusdåse med en Iver Christophersen Flaae. I 1789 lånte han ut penger og såkorn av bygg. 

I 1790 lånte han ved tre anledninger ut penger. I 1791 lånte han ved to anledninger ut penger. 

I 1793 sendte han ett pund smør og to oster til en viss Billing, som er et navn verdt å merke 

seg, og som jeg vil komme tilbake til. Samme år lånte han ut femti riksdaler til en Ole Aasen, 

noe som var et betydelig beløp som stikker seg klart ut fra andre utlån. Han fikk tilbakebetalt 

lånet i 1794 med én riksdaler i rente. Hjalp kanskje Langland Aasen med å kjøpe eiendom? 

Summen tilsier at det, eller noe annet i denne størrelsesordenen kan ha skjedd her. 

I tillegg til disse transaksjonene er det mange notater om betaling og tilbakebetaling av penger 

til Børre Langland i mai over mange år. Dette forekom derimot resten av året også, og 

representerer ikke nødvendigvis ting som faktisk er laget i mai. Det ser ut til at penger for 

klokker, rokker og andre gjenstander kom inn året rundt.  

 

Fra juni til september 
Jordbruk 

Juni, juli, august og september har jeg valgt å slå sammen. Slik jeg leser dagboka bar juni, juli 

og august nokså lignende preg, mens september hører med fordi det ofte ble høstet da. 

Hovedaktiviteten dette tidsrommet var seterdrift med høyslått og hogst, og gårdsdrift med 

høyslått og kornskjæring. I denne perioden ser det ut til at verkstedet hadde liten aktivitet. 

Setrene lå delvis i god avstand fra Langlandet, og det gjorde trolig at det var noe dempet 

aktivitet på selve gården før kornhøstingen tok til mot høsten. Hovedhensikten med 
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seterdriften var beite og vinterfôr, men det foregikk også hogst av ved og tømmer, samt 

sanking av reinlav.  

I juli 1763 noterte Langland at de var 13 mennesker på setra ved Riasten, som er et vann i den 

østlige delen av Ålen på grensa mot Tydalen. De som var her da, var Bør, Lars, Lars, Hans, 

Erik, Jens, Gjertrud, Eli, Marit, Sigrid, Kari, Peder og Siri. Altså ikke Børre selv. Det var 

broren Lars som dro dit og begynte å slå. Dette gjorde han den 13. august dette året.56 Den 23. 

august begynte de å skjære kornet på gården, og det viste seg å bli et godt år. Børres far uttalte 

at kornet hadde en vakrere farge enn han kunne huske å ha sett før. Det gikk godt for både 

høy og korn dette året. Den 25. august falt den første snøen, men den la seg bare på fjellet, og 

ikke i bygda.57  

1764 var et annerledes år enn det foregående. Det snødde tett i juni, men igjen la de 

tilsynelatende brått om den planlagte drifta. Han noterte at de var "paa Tverdalen og huggede 

bersveed".58 Den 23. juni dro Lars (broren) til byen, Trondheim. I samme nedtegnelse står det 

at Børre ikke kan huske "saa stoer fer til byen efter korn som nu paa sommer føreet".59 Det er 

sannsynlig at også Lars sitt ærend i byen var korn. I juli flyttet de til seteren i Gauldalen. I 

august snødde det igjen, og mellom den 14. og 15. frøs kornet. Den 20. august begynte de å 

slå høyet på seteren i Hollen. Innhøstingen av kornet dette året skjedde ikke før i september.60 

Han skrev ikke noe om sluttresultatet dette året, men det er grunn til å tro at det var et mindre 

bra år. 

I 1765 flyttet de til seteren på Holden den 24. juli. Denne gangen ser det ut til at Børres søster 

Eli har gått til seteren i forveien sammen med kyra. Denne gangen var det færre med enn til 

Riasten i 1763. Det var Jens, Ingeborg, Sigrid, Eli og Gjertrud samt Børre. Foreldrene må 

denne gangen ha blitt igjen hjemme. I juli dette året måtte Børre avbryte arbeidet fordi han var 

"ilde til pas i mitt hovet". Den 4. juli lot han seg årelate, og tok siden opp arbeidet igjen. Den 

9 juli slo Børre, hans far Hans og Kjersti på Åsvolden, mens Lars, Erik og Anne var i 

Gauldalen, og Ingeborg i Skårdalen hvor hennes bror Jon da hadde tatt over gårdsdriften. Uka 

etter var det Børre, Erik og Kjersti, antagelig Børres søster, som slo i Gauldalen. Den 14. 

august frøs kornet, men det kom seg igjen med unntak av på "noen gårder". Halmen var god 

                                                           
56 Ibid. S.444. 
57 Ibid. S. 444-445. 
58 Ibid. S. 448. 
59 Ibid.S. 448. 
60 Ibid.S. 448-449. 
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dette året, men det samme ser ikke ut til å gjelde kornet. Senere på året skrev han at det var 

"temmelig sult i bøyden".61 Det ser ut til at de hadde uår på gang. 

1770 er det første året Børre Langland skriver noe om gjødsel. Det fremgår at han har gjødslet 

deler av kornåkeren. Den 20. juli begynte de å skjære kornet. Dette var tidligere enn før. En 

uke etter slo de høy på setra i Gauldalen. Det kommer også frem at de dette året brukte hester 

i arbeidet. Om dette ikke er nytt, så er det nytt at han nevner det. Den 27. august skar de på 

nytt korn, selv om en del av det ikke var modent. Han skriver at han ikke våget å la det stå 

lenger på grunn av et vedvarende kraftig regnvær.62  

I 1771 den 11 juli dro han til setra på Hollen sammen med "Clas", etter all sannsynlighet Clas 

Stene, mens Ole slo ved Riasten. Den 18. juli flyttet han til Hollen for sommeren sammen 

med Hans, Ingeborg, Berit, Eli, Gjertrud, Sigrid, og Marit. Kvinnene fulgte dyrene både opp 

og ned fra seteren. Deretter står det at de slo "myren". Det var av og på med kulda denne 

august måned, men forfatteren trodde det skulle bli et godt år allikevel. Der tok han feil. 

Natten til den 23. august frøs det på, og var "overmaate koldt" i det som ser ut til å være en 

ukes tid. Avlingene slo feil i det meste av bygda skal vi tro dagboka, og "Svelte faar vel en 

stor deel" måtte han til sist erkjenne.63 Ingen andre steder i dagboka hentet de mer reinlav enn 

denne høsten. 103 og ½ lass64. Det ser ut som de forberedte seg på en vanskelig vinter.  

I 1774 hogde drengene ved i Drøydalen som foregående år. Ole, Hans og Kjersti slo høy i 

Gauldalen i juli, mens Børre, Ingebrigt og faren slo enga på gården. Det var varierende hell 

med høyet dette året, og forfatteren uttrykker at det var store temperatursvingninger. Allikevel 

klarte de å fylle alle lager fulle av høy. Den 24. august begynte de å skjære korn, og tilstede 

var Gjertrud, Eli Moum og Gjertrud Austi. Samme dag var Ole, Faren på 72 år og Kjersti på 

Hollen og slo høy, men kom hjem samme kveld.65 Hollen var den nærmeste setra, og 

dagsturer dit var dermed mulig.  Denne august var Marit, Sigrid og Merete først på Gauldalen 

og senere på Åsvolden.66 Disse setrene ligger lengre vekk.   

1775 inneholder få notater, men det går fram at Drøydalen var åsted for hogging av ved for 

minst tredje år på rad. Forfatteren skriver at han lot en stor del av kornåkeren ligge brakk 

denne våren. Der han sådde, sådde han "tynt". De var "5 karler" på Holden denne sommeren, 

                                                           
61 Ibid.S. 452-453. 
62 Ibid.S 465-466. 
63 Ibid.S. 469. 
64 Ibid.S. 470. 
65 Ibid.S 477-478. 
66 Ibid.S 478. 
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og de hadde godt og mye høy. Dette kan ha vært Lars B.Hov, Ole, Peder, Clas Stene og Jacob 

Hov. Mellom den 21. og 26. august skar de "overmaade godt korn".67    

I 1776 skjedde det utvikling i jordbruket i Ålen. "Dette aar var Johan Notvigen, en Størdaling, 

her i bøjden og gjorde meere end 30ve pløyer".68 Denne Notvigen ser ut til å ha laget og levert 

ploger i bygda. Var dette en ny type plog siden han laget og leverte over 30 stk. i løpet av 

mindre enn et år? Det kan ha dreid seg om ploger i andre materialer enn før, eller en type som 

var bedre utformet enn de gamle. Juni var uvanlig varmt dette året, og gresset så ut til å vokse 

dårlig. St. Hansaften dette året snødde det "i lierne". Den 12. Juli begynte de å slå "agerhvilet" 

på gården. Da var Børre selv "oppe i Raaden og hug hiulrok-tree".69 Det tyder på to ting: at 

noen andre enn han selv skar på gården, noe han selv pleide å ta seg av, og at de gjorde det 

tidligere enn foregående år. Med "agerhvilet" mener han etter all sannsynlighet jord som 

hadde ligget brakk. Langland hadde nå praktisert vekselbruk i minst to år.  

Den 22. juli dro de til seteren i Gauldalen "med creaturene". Den 9. august begynte de å 

skjære korn, og det skulle vise seg å bli et bra år. "(…) begynte vi at skiere med overmaade 

godt korn (…) Nu har vi faaet ufrøste forn 4 aar i rad som er meget rart. Gud skee evindelig 

lov!".70 Det kan se ut som jordrotasjonen gav gevinst.  

I 1777 forekom det som må kalles en uvanlig sommer. Vinteren i forveien hadde mindre snø 

enn vanlig, og det falt ikke snø før i mars. Børre skriver at det har vært en ualminnelig kald 

vår og sommer. Høyet vokste sakte, og den 28. juli hadde ikke kornet spirt mer enn noen få 

steder. Den 8. september skar de grønt korn. "Gud giv os en god indtørck derpaa" 71skrev han 

samme dag. Altså håpet han at kornet ville tørke godt og modnes i kornlageret siden det ikke 

kunne stå ute lenger. Men deretter frøs det på, og det siste sitatet for høsten: "Gud hielpe os"72 

er antagelig talende for dette årets avling.  

1781 ser ut til å ha hatt uvanlig store temperatursvingninger. Det forekommer frost etter såing 

i mai, og forfatteren uttrykte tydelig bekymring for avlingen. De måtte innstille pløyinga i 8 

dager, også på grunn av snø og frost. I juni ble det derimot brennhett i været, og det brant på 

Dragås den 27. I juli skar de høy, men dette var dårlig på grunn av den høye temperaturen. 

Den 21. august skar Børre og Marit korn på gården. Litt etter dro Ingeborg til Gauldalen for å 
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70 Ibid.S. 483. 
71 Ibid.S. 484. 
72 Ibid.S. 485. 
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hente hjem Ole, Sigrid og Peder Jacobsen så de kunne delta i kornhøsten på Langlandet. Den 

25. flyttet de fra Hollen til Åsvollen for å slå høy. "aldrig i mit minde føer har vanket saa lidet 

halm"73 skriver han om denne innhøstingen.  

Sommeren 1782 var kald fram til den 7. juli. Den 21. sådde de, noe som er senere enn 

normalt. 3. august flyttet de til seteren i Gauldalen med to syke barn på slep. Ingeborg på 18 

år og Gjertrud på kanskje 1 år, som begge døde senere på året.74 Den 10. september skar de 

korn, og det ser ut til å ha blitt et middels kornår. Høy var det derimot rikelig med, så rikelig 

at de ikke fikk plass til alt på lageret.  

1789. Dette var et meget godt år, for både høy og korn. Uansett uroet Langland seg. Det var 

lemenår, og han uttrykte bekymring for at de skulle forsyne seg av korn og høy etter 

høstingen. Vi finner også tre notater om at elven ble uvanlig stor. Under et nota bene står det: 

"Dette regn floed foraarsagen ubodelig skade over Norge paa den sydvestre kant".75 Dette må 

dreie seg om en av de største naturkatastrofene i Norges historie, nemlig Storofsen. Denne 

ekstremflommen tok tusenvis av dyreliv, 63 menneskeliv og ødela over 3000 gårder og hjem. 

Mjøsa steg med ti meter, og store arealer av eng og åker var ubrukelige mange år fremover. 

Folkeforflytninger forekom også etter denne nasjonale tragedien76. På tross av dette: "Ja, det 

var et velsignet aar". I august hadde de hjelp utenfra for å skjære kornet. Dette var "Ingebrigt 

Stagaas, Ingeborg Jensaas og Kiersti".77 Kjersti kan være identisk Børres søster siden hun kun 

er omtalt med fornavn. 

1791 ser ut til å ha vært et godt år for korn, mens høyet ikke blir nevnt. Denne sommeren kom 

det en ny dreng til gården, en Peder Jaarem.  

I 1794 kom en Jon Unsgaard og skar korn. Dette var en varm sommer og en god kornhøst.78 

I 1795 sådde de den 4. mai, men det frøs på rett etter. Den 22 juni lå snøen tett, og det ser ut 

til å ha vært et dårlig år. Dette året måtte Langlandet få høy fra Grønligården, noe som tyder 

på at også denne avlingen slo feil. Avslutningsvis for høsten skrev han: "det seer du til at vi 

faar et slett aar, Gud hielpe os".79  

                                                           
73 Ibid.S. 490.  
74 Tretvik, Ålen Og Ålbyggen 2. S. 210. 
75 Langland. S. 501. 
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1797 var et svært godt år for høy, og middels for korn. 

1798 ser ut til å ha vært ustadig, med kalde netter i juni. Poteten feilet og var hul når den ble 

tatt opp. Det var derimot "usedvanlig" godt høy og korn. Forfatteren skriver at "dem" kom 

hjem fra Gauldalen den 5. august. Altså har han selv nok oppholdt seg mest på gården denne 

sommeren og høsten.80   

Fra september til mars 
Dette er perioden da bonden antagelig håpet og regnet med at det lå snø på bakken 

størstedelen av tiden. Det fremgår av dagboka at det var i denne tiden verkstedet på 

Langlandet var mest i sving. Det var også i denne perioden at kjøringa foregikk, og malm, 

ved, proviant og kull ble flyttet på for å holde gruver og smeltehytter i gang. Transportbehovet 

gjaldt derimot ikke bare for Kobberverket, men også for gårdene. Her sto provianttilførselen 

sentralt. Verkstedet på Langlandet var også avhengig av materialer for å fremstille ferdige 

varer. Derfor var vinterhalvåret en tid også for privat varehandel. 

Klokkemakeri 

I løpet av sin karriere produserte forfatteren av dagboka minst 320 klokker. Det var av ulik 

sort: Vekkerur, visere, slagur, lommeur og gjøkur. Det er vanskelig å si sikkert at det kun var 

på vinteren han lagde klokker, men antagelsen er basert på notatene i den såkalte 

regnskapsdelen. Her førte han opp serienummer, kjøperne og pris på klokka. Han var derimot 

inkonsekvent med å føre opp når han sendte av sted klokkene og når han fikk betalt for dem. 

Det siste er ikke vesentlig i denne sammenhengen, men når han sendte dem er relevant. Hvis 

han lagde klokker på bestilling, og alt taler for det, så er det naturlig at han sendte dem kort tid 

etter at de var fullført. En annen indikator er at han skrev når en klokke restet, altså at han 

foreløpig ikke hadde fått betalt. Jeg forstår det som at uret enten var ferdig eller levert, siden 

det ofte står dato for betaling nederst i notatet. Betaling for varer kunne skje når som helst på 

året, og i lang tid etter en leveranse.  

Ur nummer 98 til 164 sto på de tapte sidene, og kan ikke gjøres rede for. Dette gjelder også 

for nr. 1-17 og 18-27. Jeg finner et ur fra januar, elleve fra februar, tretten fra mars, to fra 

april, ett fra mai, ett fra juni, to fra juli, ingen i august, ett fra september, seks fra oktober, fire 

fra november og fire fra desember. Av de klokkene som har datoer for rest eller forsendelse 

tegner det seg altså et bilde som langt på vei støtter antagelsen om at klokkene hovedsakelig 
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ble laget og levert på vinteren. Det var også en viss virksomhet på sommeren, men denne var 

klart mindre intensiv. Klokkemakeren lagde i gjennomsnitt ni klokker per år.  

Reparasjoner 

Børre Hansen Langland var ikke bare klokkemaker, men også klokkereparatør. Han ryddet en 

egen plass for disse reparasjonene i dagboka i regnskapsdelen. Derfor er det sannsynlig at 

dette var en viktig inntektskilde. Han ser ut til å ha tjent mellom 3 ort og 3 riksdaler for en 

reparasjon. Mellom 1763 og 1771 i månedene februar, mars, september, oktober, november 

og desember utførte han reparasjoner. Det er også én fra mai og én fra juni, men det meste av 

dette skjedde også vinterstid. Mellom 1798 og 1809 er det også notert om reparasjoner på ur. 

Da skjedde de året rundt. Dette kan ha en sammenheng med utviklingen av veinettet. 

Signetstikking 

En annen type gjenstand Langland spesialiserte seg på var signeter. Disse ble laget av både 

stål og messing, og var en typisk gjenstand som må ha krevd en smie og et verksted. Dette var 

gjenstander som krevde smelting av metaller. Et signet er en slags ring med initialer eller 

bumerke på som bruktes til å prege brev eller dokumenter med lakksegl. 

Av de signetene der tid for produksjon med sikkerhet kan fastslås, finner jeg følgende: Januar 

søtten stykker, februar ni stk., mars elleve stk., april ett stk., mai fire stk., juni fem stk., juli 

fem stk., ingen i august akkurat som med klokkene, september to stk., oktober tre stk., 

november ett stk., desember åtte stk. Igjen tyder tallene på at verkstedet hadde størst aktivitet 

på vinterstid, men at det også skjedde noe sommerstid.  

Kjøring og frakt 

For at frakt skulle kunne finne sted, måtte det være kaldt og det måtte falle en viss mengde 

snø. Det virker som at det ideelle føret innebar middels mye snø. Var det derimot for mye snø 

beskriver Langland det som "en tung føres vinter". Dette gjelder blant annet vinteren 

1780/178181 og 1782/83.82 Kjøringa var viktig av en rekke årsaker, men jeg velger å dele den 

inn i to hovedkategorier: privat kjøring, og kjøring for kobberverket. Den private delen dreide 

seg om å skaffe og å kjøre bort mat og ting for så å bringe dem over en viss distanse. Kjøring 

for Kobberverket innebar å frakte kull, ved, malm, proviant og ferdig kobber for Røros 

Kobberverk. Det foregikk en omfattende fraktvirksomhet innenfor Sirkumferensen mellom 
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Røros, smeltehyttene, gruvene og skogene rundt, og det ser ut til at familien Langland også 

var en del av denne virksomheten.   

Privat kjøring 

Den 4. mars 1775 sendte han "1 ort med Gunder Grønlie til Byen at kiøbe staal for".83 Dette 

eksemplet er talende. Ofte skjedde det ifølge dagboka at en person som ikke var fra gården 

gjorde ærender i "byen", som er Trondheim. Dette gjaldt både for matvarer og materialer som 

sannsynligvis ble brukt til klokker og andre ting. Året etter i januar sendte han 6 riksdaler og 

to ort med "Klocker Børre" til "Tysk Jochum" for korn. Klokker-Børres mål for turen kan ha 

vært provianthuset på Røros. Samme år i mars mottok han bygg, rugmel, og byggmel. I januar 

1777 sendte han penger med en Andres Aunet for at han skulle hente salt til Lars Nordgård 

(Børres bror). På samme tur fikk han med seg 2 signeter til Peder Andersen på Røros. Han løp 

altså dobbelt ærend for Børre på denne turen. "Kjersti", antagelig søsteren, fikk omtrent to 

uker etterpå i oppdrag å reise for å kjøpe "mell og gryn" for 1 riksdaler og 16 skilling. 16. 

mars 1770 kjørte en "Ester (Borjo) i Selboe" med messing fra Levanger til Langlandet. Hun 

hadde også ansvar for å overlevere kontantene for messingen.84 Ingebrigt, Børres bror, og 

husmann ved gården, var også aktiv med frakt. 9. november 1770 var han på Røros og hentet 

en "jernplate" og "salmiac" for Børre.85 Sannsynligvis hadde han flere ting på sleden på veien 

både fram og tilbake. I september 1803 var samme mann i byen med "nogle slaguhr og nogle 

(didsentføer) som han skulle faa penger for".86  

Børre selv dro også til byen fra tid til annen, og i Oktober 1777 tok han med seg 12 riksdaler 

(uvisst til hva) til Trondheim. Samtidig tok han med 6 skilling fra "Sissilie", 6 ort av 

"jon"(kanskje broren), 9 riksdaler av "Guru Volden", 2 riksdaler av "Faer" og 6 ort av 

"Mor".87 Det ser ut til at det var vanlig med en type tjenesteutveksling når en skulle til byen. 

Et annet moment det kan tas notis av er at både kvinner og menn kjørte, og at alle hadde egne 

penger og ærender.  

Det var ved enkelte anledninger direkte livsviktig at snøen falt og at det ble føre. 

Innledningsvis ved året 1766 finnes det en tydelig indikasjon på dette. Etter det elendige 

kornåret 1765 falt det tilsynelatende snø først i januar året etter. Det står: "Og lidet derefter 
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gav gud lycke at der ble føre til byen, og da maae man troe, at der og blev fær til byen fra alle 

vide vejer, da dro Lars og Giertrue og Børre Austistuen til Løverdag for hel. Tree kongers dag 

og skulle afhente det korn som ieg kiøbte i byen forleeden(…)".88 Snøfallet var redningen mot 

sulten. De neste linjene tyder på at det kun var føre én uke denne vinteren. Den ser til 

gjengjeld ut til å ha blitt flittig utnyttet. Fra Langlandet var det Lars (broren), Gjertrud (kona) 

og Børre Austistuen (antagelig Børres fetter) som tok den viktige turen etter korn. I 1784 

sendte Børre så mye som 30 riksdaler med en ukjent sledefører til byen etter rug. Med på 

turen sender han også 10 riksdaler som tilhører Svend Aspaas for samme vare.89  

Av ting som gikk inn til gården ved disse anledningene finnes det stål, messing, jern, bly, 

kvikksølv, kobber, gull,"fierer", lin, trevirke av ulike slag, rug, bygg, havre, humle, olje, malt, 

sild, salt, tobakk og anselige mengder penger. Ut av gården forsvant det klokker, signeter av 

jern og messing, rokker, kniver, sager, pistoler og geværer, nøkler, punglåser, pipestilker, 

venger, snusdåser, lysestaker, hengelåser, briller og en lang rekke ulike verktøy og 

bruksgjenstander samt penger. I tillegg til dette lånte de ut fra gården høy, korn og mel samt 

penger.90 Et hovedtrekk er at råvarer kom inn, mens ferdige produkter gikk ut.  

 

Kjøring for Kobberverket  

I 1763 er det en notis som lyder: "Dette aar fortient med kiør creaturene 100 rix dlr 3 ort".91 

Dette var en betydelig mengde penger, tilsvarer ifølge Norges Banks omregningskalkulator 

353.462 2016-kroner. For denne summen kunne en bonde skaffe mellom 20 og 25 kyr ifølge 

Aud Mikkelsen Tretvik.92 Dette er et talende bilde for hva kjøringen for Røros Kobberverk 

kunne bety for økonomien på omkringliggende gårder. I 1765 likeledes: N.B. dette aar 

fortient med kiør creaturene 73 Rdr.93 Dette tilsvarer ifølge samme kalkulator kroner 263 637. 

Disse to årene fikk Langland altså inn en årslønn på kjøringa alene. Det er også de eneste 

stedene i dagboka det står nøyaktig hvor mye han tjente på dette. Men siden det mangler et 

stort antall sider i dagboka, er det grunn til å tro at dette var en betydelig inntekt over flere enn 

to år, og at notater om fortjeneste kan ha stått på noen av de tapte sidene.  

                                                           
88 Ibid.S. 454. 
89 Ibid.S 494.  
90 Ibid. 
91 Ibid.S. 442. 
92 Aud Mikkelsen Tretvik, personlig samtale. 28.02.2019. 
93 Langland.S. 450. 
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Vi vet altså hvor mye han tjente på kjøring i 1763 og i 1765, men vi vet ikke antall tønner han 

leverte til smeltehytta, antall lass ved til gruvene, eller eventuelt hvor mye forsyning til 

provianthuset. Det vi får vite av dagboka er hvor mange tønner malm han leverte i årene 

1779, 1781, 1783 og 1789. Ved hjelp av disse tallene kan det gis et noe mer detaljert bilde av 

hva kjøringen betød for Langland. H.C. Dahle skriver at det mellom 1779 og 1787 kom i 

gjennomsnitt 3600 tønner malm til Dragås smeltehytte per år94. Videre hevder Børre i 

dagboka at han sto ansvarlig for kjørsel av:  

1779: "Malm, fra C6tj grube 7 ¼ tønder, fra (Myskursset) 36 ¼ tønder, fra Kongens grube 25 

7/8 tønder".95 Altså totalt ca. 69 tønner. Med "C6tj" mente han Christianus Sextus-gruven. 

Myskursset er Muggruva. Begge på Nordgruvefeltet. 

"Aar 1781 kiørt malm fra Kongens grube 63 5/8 tøn: fra Mug Schursset 20 ½ tønde".96 Altså 

totalt ca. 84 tønner. 

 I 1783: "Denne vinter kjørt malm fra Kongens grube 53 5/8 tønde. Fra …. 37 ½ tønde.".97  

Altså ca. 91 tønner totalt.  

Til sist i 1789: "N.B. denne vinter kiørt fra Kongens Grube Malm 34 ½ tønde fra Mugskurfet 

28 3/8 td.".98 Altså ca. 63 tønner. 

All denne malmen gikk etter all sannsynlighet til smelteanlegget ved Dragås hytte. 

For disse tre årene blir gjennomsnittet i underkant av 77 tønner per år. Gjennomsnittet av Børres 

leveranser til Dragås smeltehytte disse årene utgjør med andre ord ca. 1/47 av gjennomsnittet 

totalt levert malm til samme hytte mellom 1779 og 1787. Dette er et grovt overslag, men det 

antyder at han var en størrelse innen kjøring. Dagboka indikerer flere steder at denne jobben 

ikke ble utført av Børre selv. I 1770 skriver han: "2den februarius 1770 om aftenen da drog 

vore karler til gruben og mange flære i bøygden (…)".99 "Vore karler" er altså ikke andre i 

bygden, men noen som kjørte for Langland. Det kan ha vært familie og/eller drenger.I 

mars/april 1775 skriver han at "i den tiid var drængene i Halden og kiørde veed til gruben"100. 

                                                           
94 Dahle, H.C. Røros Kobberværk : 1644-1894 (Trondheim: 1894) S.222. 
95 Langland.S. 487.  
96 Ibid.S. 105. 
97 Ibid.S 107. 
98 Ibid.S.113. 
99 Ibid.S 464. 
100 Ibid.S.480. 
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Dette kan ha vært Peder, Lars B. Hov, Ole, to av dem eller alle tre. Kjøringen ble altså ikke 

alltid utført av Langland selv, men organisert av ham og antagelig også faren, i alle fall til tider.  

Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg vist at Langlandet var en gård som tok del i to typer økonomier. I 

tiden på året det ikke lå snø, fokuserte de på naturalhushold og sjølberging. Pengeøkonomien 

var likevel langt fra fraværende. Penger kom og gikk fra gården også i denne perioden, men 

mindre enn om vinteren. Jorda og seterbrukene tok opp størsteparten av tiden. Det at denne 

virksomheten får størst plass i dagboka på sommerhalvåret taler for dette. Tiden uten frost og 

snø var også perioden da det skinner igjennom hvilke familiemedlemmer som deltok i hva. 

Det ser ut til at kvinner, menn, voksne og barn alle bidrog jevnbyrdig med dyr, korn og høy, 

mens menn ser ut til å ha tatt seg av skogbruket.  

Vinterstid var likevel den klart viktigste sesongen for pengeøkonomien, og som jeg har vist 

ble føret utnyttet hurtig, og med en gang det frøs på. Føret ga næring i både bokstavelig og 

utvidet forstand, og var ytterst nødvendig for at gården skulle opprettholde og utvikle sin form 

og økonomi. I mangel på et skikkelig veinett var det på vinterføret gården fikk 

materialtilførsel for å kunne ferdigstille produkter. Føret var med andre ord essensielt for å 

opprettholde kundekretsen. Det var også da gården mottok nødvendige forsyninger av mat når 

avlingen ikke var god nok.  

Arbeidsfordelingen på vinteren ser ut til å ha vært noe mer voksen– og mannsdominert enn 

sommeren, men som jeg har vist kjørte kvinnene slede. Når det kommer til kjøring for verket 

ser dette fra dagbokas notater ut til å vært mannsdominert. Den ser ut til å ha blitt utført av 

drenger, "karler" og gårdbrukere. Likevel har vi sett at både kvinner og menn tok del i denne 

delen av pengeøkonomien. Den store aktiviteten i verkstedet på vinteren og inntjeningen dette 

medførte, kan likevel tilskrives kvinnene. Dyra var i fjøset denne tiden, og stellet av dem var 

kvinnenes jobb. Også barna måtte tas hånd om, og klær og mat måtte lages. At kvinnene sto 

for dette, tillot at menn kunne holde på i verkstedet.   

Gjennomgangen av året viser at klimaet ikke var til å stole på. Det var ofte store 

vanskeligheter med å dyrke jorda, og frosten kunne ramme nær sagt når som helst. Videre 

viser dagboka at familien på gården hadde mekanismer for å redde seg når uhellet var ute. 

Frøs kornet, måtte de skaffe det på en annen måte, og vinterføret var redningen. På Røros og i 

Trondheim vanket det proviant, Langland hadde penger til å betale for det, og folk og utstyr 
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til å kjøre og hente det. Slik sto det seg på gården gjennom årene. Inntektene fra verkstedet 

betalte familien ut av sulten når uår og misvekst slo til.  
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Kapittel 2: Klokkemakerens Kunnskapskilder 
 

Moreover, while the frontier of the Enlightenment spread outwards in space and downwards 

through the social hierarchy, the centre itself was evolving all the time.101 

 

Hvor kom kunnskapen fra, og hvordan ble den brukt? 

Innledning 

Klokkemakerens kunnskap kom, den ble brukt, og den gikk videre. Dette kapitlet har til hensikt 

å vise hvorfra, til hva, og atter hvor hen. Klokkeproduksjonen og kunnskapen om denne vil få 

en stor rolle, men den vil ikke stå alene. Jeg vil innlemme den under sekkebetegnelsen teknisk 

kunnskap. Dette er den praktiske kunnskapen Langland tilegnet seg og brukte til det tekniske 

arbeidet, som hadde innvirkning på blant annet klokkene. En plass vil også bli viet til den 

boklige kunnskapen som nådde frem til klokkemakeren. Jeg vil gå nærmere inn på ledetråder 

spesielt fra dagboka som kan fortelle noe om hvilke steder, personer og prosesser som kan ha 

vært utslagsgivende for at Langland kunne hente kunnskap, og jeg velger å gå noen få av disse 

nøye etter i sømmene, fremfor å forsøke å fange så mange av dem. Dette valget tar jeg delvis 

på grunn av plasshensyn, men også fordi det vil gi et mer utfyllende bilde av hvordan en slik 

prosess eller person kunne røre seg og fungere.  

Teknisk kunnskap 

Hvor Langland tilegnet seg basiskunnskapen om urmakerkunsten, vil ikke denne oppgaven med 

sikkerhet slå fast. Det tilgjengelige kildematerialet bidrar ikke til et klart svar på dette. 

Imidlertid er det ikke urimelig å anta at han kan ha lært det av sin far, Hans Bjørnsen Langland. 

At håndverk gikk i arv var vanlig i håndverksyrker på 1700-tallet, og i tillegg opplyser Olav 

Ingstad i Urmakerkunst i Norge: Fra Midten Av 1500-Årene Til Laugstidens Slutt at det hos de 

mest fremtredende urmakerne i regionen også var slik; urmakeryrket gikk i arv. Han nevner i 

denne sammenheng klokkemakerfamiliene Eggan, Morseth, Dahlen og Røe i tillegg til 

Langland.102 Vi vet at Hans Bjørnsen Langland var håndverker. Tretvik skriver at han var 

sysselsatt ved Dragås smeltehytte og Røros Kobberverk.103 Hans kan i sin tur ha hentet 

klokkemakerkunnskapen herfra, eller han kan ha fått det av sin far. Ingstad skriver også om 

Jørgen Larsen Raaen, som også drev klokkemakervirksomhet i Gauldalen. Han hadde lært 

                                                           
101 Norman Hampson. The Enlightenment.Pelican history of European thought (London: Penguin, 1982). S. 129. 
102 Ingstad. S.386. 
103 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen  2. S. 207.  
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kunsten av Børre Hansen Langland, ved eget arbeid, og av en ikke navngitt farende svensk 

urmaker. Videre henviser han til Gerhard Schønings reisebeskrivelse fra Norge i årene 1772 til 

1775.  

Blant allmuen findes der en del kunstnere som fortjener navn av mestere i deres haandtering, skjønt de 

deri ei ere blevne opplærte, men i sær fortjener i den hensigt en Bør Hansen at nævnes, boende paa 

gaarden Langland, der er uhrmager, signetstikker, dreier, smed, hvori altsammen han har været sin 

egen læremester.104 

Schøning var altså imponert over Børre Langland fordi han ikke har vært i lære noe sted, men 

hadde lært seg urmakerkunsten av seg selv.105 Denne påstanden tror jeg ikke noe på. Sikkert er 

det at Langland lærte seg å lage klokker av noen, og noen kan være identisk med flere. Ingstad 

skriver at området fra Røros til elven Gaulas utløp i Trondheimsfjorden avlet flere 

klokkemakere enn noe annet distrikt i Sør-Trøndelag. Altså fantes det kunnskap om 

klokkemakeri hos et forholdsvis høyt antall personer i traktene. Langland kan ha lært av en eller 

flere av disse, eller kanskje helt andre steder? 

Langlands ur økte i kompleksitet med tiden. De første urene hadde urskiver av tre. De senere 

inneholdt jern, kobber og messing. Etter hvert ble urskivene hvitlakkerte. De første hadde som 

oftest bare en enkelt funksjon, mens noen av de senere hadde flere. Urene kunne etter hvert vise 

tiden, månefaser og spille melodier. Det første uret som finnes notert i dagboka, er ur nr. 16, 

som er en såkalt vekker. En vekker er et enkelt urverk med en vekkerfunksjon, den er uten 

timeslag, og hadde som regel bare én viser.106 Dette er derimot ikke det tidligste 

dokumenterbare uret av Langland. Nr. 3 står i en monter på Ålen bygdemuseum, og ser ut til å 

være laget i 1760. Urskiven er personlig observert og fotografert, og det er laget av tre. Det er 

pent utført, men ser svært enkelt ut.  
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Figur 1: Klokke nr. 3 

Uten å sikkert vite hvor Langland fikk kunnskapen til å lage et ur som nummer 3 fra, vil jeg 

heretter betrakte dette nivået på klokkeproduksjon som grunnferdigheten hans. Hvor denne 

ferdigheten kom fra vil forbli spekulasjoner inntil videre. 

Klokkemakerens reise til Sverige 

Den 12. oktober 1767 reiste Børre Hansen Langland til Sverige.  

"Den 12te hujus da reiste ieg til Sverig, for at blive bedre undervist j uhrmager kunsten, og da følgede 

ieg 3de Elvdalinger fra Røraas, til Elvdalen. Underveis havde vi haart vejr der gik til en hæst for dem 

og bare af sult og kilde. Ifra Elvdalen gik ieg allene til Fahlun som er 15ten mil fra Elvdals Kierke. 

Der fandes ej en steen i vejen saa stor som neeven min og breed at 2de kareter kand møtes, og med 

veivisere i hvert vejskiele forsynet, og skiønne milepæle".107  

Han dro altså for å lære mer om hvordan han kunne lage bedre ur. I Ålen går det fremdeles en 

vandrehistorie som forteller at Langland riktignok reiste til Sverige, men at han etter kort tid 

vendte hjem igjen fordi den svenske mesteren han møtte der ikke hadde noe å lære den utlærte 
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klokkemakeren fra Ålen. "Du är bättre än jag" skal han ha sagt ifølge historien. Denne myten 

kan utfordres. Ifølge dagboka gikk turen mot Sverige først til Røros. Derfra slo han følge med 

tre folk fra Älvdalen, til nettopp Älvdalen. Været på turen var hardt, så hardt at en av hestene 

omkom underveis. Fra Älvdalen gikk Langland til fots til Falun, som han skrev at var 15 

mil,108 eller ca. 17 moderne mil. Han lot seg imponere over det svenske veistandarden på 

denne turen. Veiskiltingen og milepelene langs veien, samt selve veiens bredde og kvalitet 

blir nevnt med tydelig tone av beundring. Flere sider ved denne reisen tyder på at den var en 

omfattende og planlagt foreteelse med et konkret mål. Dette målet klargjør han rett ut: Det var 

å bli en bedre urmaker. Fra han dro den 12. oktober, tok det til 9. mai året etter før han igjen 

skrev i dagboka. Det er 210 dager, eller ca. 7 måneder. Altså kan han ha vært lenge borte. 

Siden de brukte hester, må det ha vært snø i begynnelsen, noe som stemmer med at det var 

oktober måned. Men siden han skriver at det ikke fantes store steiner i veien på fotturen fra 

Älvdalen til Falun, må det ha vært lite eller ingen snø der da han observerte dette. Altså må 

han ha oppholdt seg i Sverige på både vinter- og sommerføre. Dette tyder på at han var på 

reise en tid.  Hvor ofte stoppet han på sin ferd mot Falun? Lærte han kanskje om 

urmakeryrket både i Älvdalen og i Falun, eller hadde han kanskje enda flere stoppesteder og 

mål?  

Den farende svenske urmakeren Ingstad nevner som en av Jørgen Larsen Raaens læremestere, 

kan ha vært ute på et lignende ærend. Hvis dette var en urmaker som beveget seg mellom 

gårder og verksteder hvor det ble drevet klokkeproduksjon er det vanskelig å tenke seg at han 

ikke også mottok kunnskap. Og likeledes: Børre Hansen Langland var i 1767 og 68 en farende 

norsk urmaker. Hans uttalte mål med reisen, å bli en dyktigere urmaker, ville bli bedre oppfylt 

av å besøke flere urmakere, og antagelig hadde Langland også noe å lære bort. Det virker 

rimelig at urmakerkunnskapen må ha beveget seg begge veier for begge to.   

Å foreta denne turen må ha innebåret forsakelser. I 1767 var Børre Langland 35 år gammel, 

og for lengst godt i gang med livet. Han hadde vært gift i åtte år, og hadde fire små barn 

hjemme på gården. Klokkerekka hadde før turen nådd nr. 48, og han var nok en viktig del av 

gårdsdriften selv om faren, Hans, fortsatt var eier av gården. Hvis det er riktig at han var borte 

fra gården i syv måneder, kan dette ha medført at gården mistet en del arbeidskraft i en nokså 

betydningsfull periode, nemlig vinteren. Det var jo da verkstedet vanligvis var i størst sving. I 

løpet av en vinter kunne Langland ha lagd mellom seks og ti klokker, noe som kunne ha gitt 
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en omsetning på mellom 30 og 80 riksdaler. Han kunne også ha produsert andre og mindre 

ting og tjent gode penger på dette. Han var kanskje bortreist en hel sesong for kjøring, men 

dette kunne riktignok drenger ta seg av, og faren kunne nok også organisere dette. Det er 

sannsynlig at Hans tok hånd om dette i Børres fravær. Turen til Sverige kan på sin side heller 

ikke ha vært gratis, men det var likevel noe Børre, Hans og kanskje andre i familien mente at 

var et hensiktsmessig valg.  

Så hvorfor akkurat ruten gjennom Älvdalen til Falun? Jo, fordi Langland da kunne bevege seg 

gjennom Sveriges, og ett av Skandinavias mest sofistikerte klokkemakerdistrikter. Denne 

historien begynner med en svensk mekaniker og hans førindustrielle bedrift i Hedemora. 

Christopher Polhem og Stjärnsunds Manufakturverk 

Christopher Polhem (1661-1751) regnes som den svenske mekanikkens far, og er i dag avbildet 

på Sveriges femhundrekronerseddel. Polhem var oppfinneren av det såkalte mekaniske 

alfabetet. Dette består av en rekke modeller av tre. Hver og en av disse beskriver hvert sitt av 

mekanikkens ulike grunnprinsipper, slik Polhem oppfattet dem.109 Han var født på Gotland av 

svensk mor og tysk far. Han studerte ved Universitetet i Uppsala, og ble senere 

bergmechanicus ved Falun Gruver. Mellom 1694 og 1697 dro Polhem på reise i Europa. Han 

besøkte Tyskland, Nederland, Frankrike og England for å utvikle sin kunnskap om mekanikk, 

en interesse han hadde hatt hele sitt liv. Denne reisen ble gjennomført ved hjelp av statlige 

midler,110 og i 1700 sto han bak opprettelsen av Stjärnsunds Manufakturverk i Hedemora 

Kommune i Sverige.  Privilegiebrevet for opprettelsen av manufakturen er utstedt 29.mai 

1700, og markerer ifølge Eigil Gjerkaas begynnelsen for urfremstilling i større skala i 

Sverige.111 I tillegg til klokker ble det ved bedriften produsert hengelåser, verktøy ment for 

ulike håndverksyrker, jordbruksredskaper og ulike husgeråd. Stedet drev altså produksjon 

over en bred lest, og fokuserte ikke kun på ett eller få produkter. Dette minner sterkt om 

produksjonen på Langlandet. Men ved Stjärnsund begynte de tidligere, og de produserte i 

langt større skala.   

                                                           
109 Dunér, David. Daedalus of the North: Swedenborg's mentor Christopher Polhem. (2010). p.1077-1098. S. 

1085.  
https://swedenborg-philosophy.org/wp-content/uploads/2016/01/Duner_Article-New_Philosophy_July-

December_2010.pdf 

 
110 Herman Richter, Geografiens Historia I Sverige Intill År 1800, vol. 17:1, Naturvetenskapernas Historia I 

Sverige Intill År 1800 (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1959). S. 133.  
111 Gjerkaas, Eigil. Bestefarsklokker: Om gulvurets historie, stil og funksjon (Oslo: Huitfeldt, 1990). S.72. 
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En del av motivasjonen for opprettelsen av manufakturverket var Polhems frustrasjon over 

Sveriges forvaltning av egne ressurser. Han mente at Sverige i for liten grad dro nytte av eget 

kobber og jern, og eksporterte for mye. I utlandet ble metallene foredlet og utnyttet, og økte 

dermed i verdi. Deretter ble de kjøpt tilbake til blant annet Sverige for høye summer. Dette 

fikk svenskene til å se ut som idioter mente Polhem, fordi de samme foredlingsprosessene like 

gjerne kunne gjennomføres på hjemmebane. På denne måten ville Sverige vinne en 

økonomisk fordel. Stjärnsund Manufakturverk var ment som et forbilde i denne 

sammenhengen.112  

I årene mot midten av århundret hadde bedriften en produksjon på mellom 30 og 40 klokker i 

året.113 Dessverre for Polhem, men ikke for de ansatte, skulle ulykker snart ramme bedriften. 

Mens Polhem var på oppdrag for det svenske militæret vinteren 1717-1718 led verket havari 

på grunn av en vannlekkasje og påfølgende oversvømmelse. Etter et mislykket forsøk på å 

berge verkstedet, valgte de ansatte i stedet å plyndre lokalet for utstyr, klokker og verktøy, og 

forsvant hver til sitt rundt i distriktet.114 Skurkene som hadde arbeidet for Polhem stakk ikke 

bare av med utstyret, men også med inngående kunnskap om produksjon av blant annet 

klokker. Det kan tenkes at disse arbeiderne fortsatte med klokkemakeri i traktene rundt 

Stjärnsund og i Dalarna. Hvis dette er riktig, kan det være en medvirkende årsak til at 

klokkemakervirksomheten forplantet seg så sterkt i området. Ifølge Eva Jacobsson har riktig 

nok urmakertradisjonen sammenheng med Stjärnsund Manufakturverk. Via en tidligere ansatt 

skal håndverket ha spredd seg i distriktet påpeker hun. Samtidig holder hun frem at dette 

neppe er den avgjørende årsaken til tradisjonen. Hun mener at håndverkeraktiviteten må 

tilskrives "den mer hantverksmessiga produktion som bedrevs för brukets räkning av 

urmakare på landsbygden omkring Stjärnsundfabriken".115 Altså at bedriften sysselsatte 

håndverkere på landsbygda utenfor selve verket. 

I 1730 kom manufakturen igjen i virksomhet. Da hadde Polhem ansatt sin brorsønn Anders 

Polhammar til leder for verkstedet. Polhammar sørget for fremgangsrik drift, og ga stedet et 

stort løft. Men i 1737 rammet uflaksen på nytt, verkstedet tok fyr, og flere av bygningene 

brant. Polhem ville derimot ikke gi opp, og i 1740 sto det på beina igjen. Deretter ble det jevn 

drift i lang tid.116 Leif Kjønstad hevder i sin bok Fugit Irreparabile Tempus at 

                                                           
112 Dunér, S. 1083. 
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115 Eva Jacobsson. Urmakare I Mora Socken, vol. 1987, Dalarnas Hembygdsbok (Falun:1987). S.11. 
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moraklokkemakere hadde for vane å reise hit for å lære seg å lage gulvklokker.117 Verket til 

Polhem kan med andre ord ha utgjort en svært vesentlig kunnskapsinstitusjon etter hvert, som 

ville vært av soleklar interesse for Børre Hansen Langland som etter all sannsynlighet lurte 

rundt i traktene i 1767/68. For kanskje var det til Stjärnsund Børre skulle, og kanskje var det 

dit han kom? 

Gjerkaas trekker frem en viktig forskjell mellom Klokkedistriktene Dalarna, og på den annen 

side Eskilstuna. I Eskilstuna ble en klokke laget i samme verksted fra første til siste steg. 

Altså foregikk hele prosessen i ett verksted. I Dalarna hadde de derimot en prosess som 

minner mer om arbeidsdeling og "samlebånd". Delproduksjon og monteringsarbeid ble gjort 

adskilt.  En lagde klokkekassene, en annen tannhjul, en tredje urskiver, en fjerde monterte 

deler sammen og så videre. Dette gjorde ifølge Gjerkaas klokkene flere og billigere118, men 

ifølge Ingstad av dårligere kvalitet.119 Bra eller mindre bra kvalitet til tross: det må ha vært en 

omfattende mengde mennesker involvert. Ifølge Rydberg og Hult resulterte dette med tiden i 

et forleggersystem, mye likt det i den tidlige tekstilindustrien.120 Dette minner sterkt om 

produksjonsstegene i et større verksted eller fabrikk. Kan denne fremstillingsmåten også ha 

hentet sin inspirasjon fra Stjärnsunds Manufaktur? Hult, Lindqvist, Odelberg og Rydberg 

antyder at dette kan ha vært tilfellet, men at denne sammenhengen ikke er fullstendig 

klarlagt.121 Håndverkerne bør gjennom denne produksjonsmåten ha oppnådd en viss grad av 

spesialisering. Dette kan i sin tur ha gitt Langland muligheten til å tilegne seg denne 

spesialiserte kunnskapen. Han kan deretter ha brukt den til å gjennomføre alle stegene i sin 

fremstilling av klokker. Dagboka tyder på at Langland selv sto for de fleste, eller alle stegene 

i produksjonen.  

   

                                                           
117 Leif Kjønstad et al., Fugit Irreparabile Tempus : (Tiden Flyr Ugjenkallelig) : Klokkemakere og utbredelsen 

av gulvklokker i to Nord-Trønderske kommuner i 1980-årene : En undersøkelse gjort av historielagene i 

Levanger og Frosta i 1983-86 (Levanger: Levanger historielag, 2000). S. 46. 
118 Gjerkaas. S.70. 
119 Ingstad. S.382.   
120 Sven Rydberg and Jan Hult, Svensk Teknikhistoria (Hedemora: Gidlund, 1989). S.211. 
121 Ibid. S. 211.  
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Figur 2 Til venstre: Stjärnsundur fra 1700-tall, til høyre: Langlandur 1774. 

I dagboka står det et notat hvor Langland forteller hvor mye penger han tok med seg til 

Sverige. Problemet er at vi bare kan se antall ort og skilling, og ikke antall riksdaler.122 Da jeg 

besøkte Statsarkivet i Trondhjem i februar 2019, leste jeg Langlands originale dagbok, og 

lette opp dette notatet. Det synes klart og tydelig at det står "rd", altså riksdaler, men summen 

er klusset ut med samme blekk som resten av notatet. Jeg tok en sterk lampe og gjennomlyste 

arket for å se om det var mulig å få øye på tallet likevel, og det var det, nesten. For meg var 

det tydelig at det var et tosifret tall. Det siste var ubestemmelig, men det første var definitivt 

ikke et 1-tall. Det betyr at Langland hadde med seg et sted mellom 20 og 99 riksdaler til 

Sverige. Dette var nok til å kjøpe et ur. Jo høyere summen var, jo flottere ur kunne han kjøpe, 

ta med hjem, og bruke som modell i videre produksjon. Året etter sverigeturen, i 1769 sto det 

som regnes som Børre Langlands mesterverk ferdig. Det er en gulvklokke som ved hjelp av et 

spillverk og messingskåler kan spille seks ulike salmer. Det er klokke nummer 62. Denne er 

ikke tatt med i listene, der hopper det elegant fra 61 til 63. På tinnplaketten over urskiven står 

det: "No 69 Bør Langland i Aalen". Under dette er det i tillegg et tegn, nemlig ∞. Et liggende 

åttetall, eller evighetstegn. Dette forekommer ikke på noen andre klokker jeg har sett av 

Langland. Der det derimot forekommer, er på enkelte klokker fra Stjärnsund Manufakturverk. 

Så er egentlig Langlands mesterverk hans klokke, eller kjøpte han et Stjärnsund-ur, og tok det 
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med hjem, brukte det som modell og til inspirasjon? Det virker som en logisk måte å forbedre 

produksjonen på.  

Om Langlands reise til Sverige kan noen ting sies sikkert, mens jeg også må nøye meg med 

en del antagelige, sannsynlige, og usikre momenter. Så sant dagboka ikke er oppdiktet, slår 

jeg fast at han reiste til Sverige for å utvikle sine evner og kunnskaper som urmaker. I tillegg 

også at han beveget seg i traktene rundt Älvdalen, Falun og dagens Dalarna. Disse områdene 

var klokkemakerdistrikter, og Christopher Polhem og Stjärnsunds Manufakturverk lå 

antagelig i stor grad til grunn for dette særpreget ved området.  

Vi vet også at Langland valgte å forlate hjemgården for en tid til fordel for denne turen. Det er 

et syv måneder langt gap i dagboka der han satte av sted, og dette er et påfallende stort 

opphold i skrivingen hans. Jeg antar derfor at han lot boka ligge hjemme, og var borte denne 

tiden. Turen betød at Langlands arbeidskraft ikke var tilgjengelig for husholdet på gården 

denne tiden. Derfor må turen ha blitt oppfattet som viktig av familien, eller i det minste av 

ham selv og faren. Noen av klokkene som ble laget på Polhems fabrikk, ligner på Langlands 

senere klokker, mens de han lagde før turen var av enklere standard. Dette kan tyde på at han 

lærte, eller hentet inspirasjon i Sverige, gitt at han oppholdt seg der over en viss tid. (Se 

illustrasjon). Når Langland beveget seg i Dalarna, er det usannsynlig at han skulle nøye seg 

med å oppsøke bare en enkelt klokkemaker. Det fornuftige valget ville vært å oppsøke flere, 

siden det fantes så mange av dem. Han ville på denne måten kunne tilegnet seg en langt 

bredere kunnskap. At det foregikk separat delproduksjon og monteringsarbeid med klokkene i 

området styrker sannsynligheten for dette. Det er stor sannsynlighet for at Langland kan ha 

hentet kunnskap og inspirasjon til videre klokkeproduksjon på sin reise i Sverige i 1767-1768. 

Peder Hiort 
Gjennom salgslistene i dagboka fremgår det at Børre Langland solgte gjenstander til et stort 

antall personer i høye verv ved Kobberverket. Vi finner også i dagboka at han tidvis reiste 

hjem til dem for å reparere klokkene deres. Dette kan ha satt ham i direkte personlig kontakt 

med personer med stor kunnskap om teknikk, mekanikk og metallurgi. Det er i de fleste 

tilfellene vanskelig å slå fast at det foregikk en kunnskaps- eller teknologioverføring mellom 

disse og Langland. Men en av personene peker seg tydelig ut, og det er denne personen og 

hans tilknytning til Langland de neste sidene handler om.  

Peder Hiort (1715-1789) var først proviantskriver, deretter bergskriver, og til sist 

bergverksdirektør ved Røros Kobberverk. Hiort var født inn i Kobberverket. Olav Kvikne, 
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som har forfattet biografien Teologen i Bergmannskittel, forteller at hans far var bergskriver, 

men drev bank og eiendomsvirksomhet i regionen i tillegg til dette.123 Peder selv gikk først på 

latinskole i Trondheim, og dro etter dette som syttenåring til København og tok 

teologiutdannelse.124 Hiort var med andre ord både velstående og høyt utdannet fra tidlig i 

livet. Slik jeg forstår Kvikne, ser det ut til at Hiort i København tidlig tok til seg andre 

interesser enn det teologiske faget. Han skal i tillegg til teologistudiene ha oppholdt seg mye 

på Det Kongelige Bibliotek, og pleiet sin fasinasjon for forskjellige grener av vitenskap. Han 

avla imidlertid teologieksamen i 1737. Biblioteket var et møtested for vitenskapsmenn, og 

Hiort fikk etter hvert en fast stilling der. Ifølge Kvikne skulle årene ved biblioteket bli 

definerende for Hiort, og han ble der varig preget av opplysningstidens ideer. I 1740 forlot 

han København, og satte kursen nordover mot sitt egentlige hjem, Røros Bergstad.125 Unge 

Peder Hiort kom hjem med tung akademisk kunnskap og innsikt.  

Fra 1743 tiltrådte Hiort som skriver ved provianthuset på Røros. Provianthuset hadde en 

særdeles viktig funksjon ved Bergstaden. Det skulle sørge for tilførsel av mat og drikkevarer 

til byen. I tiden før Hiort overtok, hadde det vært stor misnøye med driften. Det hadde under 

forgjengeren Jens P. Schielderup vært mangler i regnskapet, skortende tilførsel av nødvendige 

varer, og dessuten stor gjeld fra arbeiderne til provianthuset.126 Ifølge H.C. Dahle beløp denne 

gjelden seg til over 16000 riksdaler. Schielderup fikk sparken på grunnlag av disse 

forholdene, og Hiort ble ansatt.127 Denne ansettelsen skulle føre til at Hiort fikk en høy stjerne 

blant beboerne i og rundt bergstaden. Ifølge Kvikne tok Hiort også et sosialt ansvar i 

forbindelse med driften av provianthuset. Gjelden gikk stadig ned, tilførslene ble bedre, og 

Hiort vant både partisipantskapet og arbeideres tillitt. Den høye gjelden hadde resultert i 

illegal handel og smugling i traktene, og dette demmet driften nå opp for, selv om det ikke 

opphørte fullstendig. Spesielt hadde ukontrollert tilførsel av sprit budt på problemer og for 

mye vill vest.128 Hvis Hiort noen gang dempet denne, vil både folk flest, partisipantskap samt 

kirken antagelig sett med enda blidere øyne på den nye proviantskriveren.  

Kviknes Hiort-biografi forteller om en populær mann. Ved gjennomlesing av boka blir det 

tydelig at Hiort anså seg være mer på likefot med folk som var mindre utdannet og bemidlet 
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enn ham selv. Han hadde tilsynelatende en bedre kontakt med et bredere lag av folk i 

Rørostraktene enn mange av sine likemenn og 

kolleger. Var Børre Hansen Langland en del av 

dette brede laget? Og hvordan gikk 

korrespondansen dem imellom for seg, og hva 

slags kunnskap kan ha blitt overført? 

Den første korrespondansen i dagboka som 

skjer mellom Hiort og Langland er fra 1760, og 

gjelder flere rokker og en skrustikke. Det står: 

"Tiina i Hiortgaarden en betalt".129 Hvem Tiina 

er vet vi ikke, men det kan godt ha vært en 

tjener av et eller annet slag, og hun fikk rokk nr. 

133. Samme år står Hiort oppført som kjøper på 

rokk nr. 141. Atter samme år solgte han til 

"Mechel tieneren til Hiort paa Røraas en 

skrufstich",130 altså en skrustikke. I 1763 solgte Langland rokk nr. 254 til "en tøs hos 

Hiort"131. I 1764 solgte han til "Huusholdersken hos Hiort en nye sn:"132. Dette dreier seg 

mest sannsynlig om en såkalt sneldon. Dette er en innretning brukt til håndarbeid. Antagelig 

ble den brukt som følger: Man spinner tråd på en rokk. Denne tråden ender opp på en snelle. 

Når man har spunnet tre sneller, setter man dem inn i sneldonen som vist på figur 3. Deretter 

tvinnes tråden fra de tre snellene sammen, og inn på en fjerde snelle. På denne måten får man 

en tykkere garntråd som ikke har like mye spenn i seg. Den blir enklere å håndtere fordi den 

ikke krøller seg, og den får mer substans.133 I 1766 solgte han igjen "Til Monsieur Hiort en 

skruvstick".134  

 

Urene nummer 39, 40 og 41 fra 1767 solgtes alle til Hiort. Dette var to vekkere, og en viser135 

Hiort var på denne tiden bergskriver ved Kobberverket, og hadde lagt stillingen som 
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Figur 3 Sneldon på Ålen Bygdemuseum. 
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proviantskriver bak seg. Dette er en nedtegnelse som skiller seg klart ut. Ingen andre steder i 

dagboka selger Langland tre klokker på rad til samme person. Han må da over en viss tid vært 

beskjeftiget med å levere til Hiort. Dette gjør at dette kundeforholdet skiller seg fra de andre. 

Det er kjent at Hiort hadde mye eiendom i Rørostraktene, så kanskje var hensikten å skaffe 

tidsmålere til flere av disse samtidig. Det kan også tenkes at han kjøpte dem for å selge dem 

videre, eller kanskje gi dem bort til noen som hadde gjort seg fortjent til en gave. Selv om de 

kan ha kjent hverandre før denne tiden, slår jeg fast at Langland og Hiort til viss grad hadde 

hverandres oppmerksomhet fra 1767 og fremover, og at de da sto i et kunde- 

leverandørforhold.  

I 1770 og 1771 reparerte Langland to klokker for Hiort. I 1770 et slagur, og i 71 et lommeur. 

Slaguret ble "sendt med Haagen Nyhus",136 og lommeuret er et lite maskineri, derfor er det 

ingen grunn til å tro at han ved noen av disse anledningene reiste hjem til ham. Men den 21. 

juli samme år besøkte Langland Hiort personlig. "Løverdage maatte ieg til Røraas til Hr. 

Hiort"137. Han skrev ingen ting om hvorfor, men det kan han en sammenheng med neste 

avsnitt. Dette taler uansett for at klokkemakeren var velkommen i Hiorts hjem.  

I samme tidsrom utspilte det seg en transaksjon som bærer et særegent preg. I april 1771 

skriver klokkemakeren: "Jeg er skyldig Hr Directeur Hiort for smide stædet ieg fik af ham in 

7br 70, 7rd-,-20 s. Dateret in april 71. B.H. Langland".138 I det som er September 1770 ser det 

altså ut til at Langland kjøpte en smie til gården. Hvis han hadde en slik fra før, kan den nye 

ha vært mer avansert enn den forrige. I dagboken ser vi at Langland fra dette året av 

konsentrerte seg om signetstikking i høyere grad enn før. Utstyret han skaffet, kan derfor ha 

vært egnet til å lage og stikke/prege signeter. De siste årene før denne anskaffelsen lagde han 

dem også, men de var få. I årene fra 1765 til 1769 lagde han ifølge dagboka 11 til sammen. 

Fra 1770 til 1783 lagde han 77 stykker. Det kan se ut som at utstyret Langland mottok fra 

Hiort kan ha fungert som katalysator på produksjonen av nettopp disse. Etter 1783 mangler 

det åtti sider av boka. Men en ekstern kilde tyder på at antallet signeter godt oversteg 88 

stykker. Dette dreier seg om en premiesøknad til Det Kongelige Norske Videnskapers 

Selskab. 

Den 10. november 1802 søkte Børre Hansen Langland pr. premiesøknad om økonomisk støtte 

fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Dette på grunnlag av at han 

                                                           
136 Ibid. S.11.  
137 Ibid. S. 465.  
138 Ibid. S. 346.  
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hadde oppført et nytt fjøs på gården. Det ser ut til at selskapet hadde utlyst belønning til den 

som konstruerte det flotteste fjøset, og at Langland søkte denne belønningen. Peder Hiort var 

da død siden 1789, men hadde vært medlem av dette selskapet fra 1768. I forbindelse med 

søknaden var det vedlagt et anbefalingsbrev undertegnet klokker Børre Olsen Saxvold, 

medhjelper Peder Larsen Kirkhus, og sokneprest Peder Tønder Feldtmann. I 

anbefalingsbrevet førte de opp en skryteliste inneholdende klokkemakerens mange 

imponerende bedrifter. Under punkt nummer fire heter det at Langland har: "Stukket over 150 

signetter til kondisjonerte og en mengde til bønder".139 Om det menes 150 til sammen, eller 

150 pluss en mengde, er vanskelig å tyde. Uavhengig av dette er det sikkert at antallet 

oversteg 88 med god margin.  

Messingsignetene er meget pent utarbeidet, og bærer preg av møysommelig finhåndsarbeid. 

(Se figur 4 og 5).  

 

                                                           
139 Peder Tønder Feldtmann, "Premiesøknad," (Trondheim Universitetsbibliotek, Gunnerusbibliotektet, 1802). 

Dette brevet ble skrevet av daværende sogneprest i Holtålen Peder Tønder Feldtmann i 1802. Brevet finnes 

oppbevart på Universitetsbiblioteket i Trondheim, Gunnerusbiblioteket. Til denne oppgaven har jeg benyttet meg 

av en transkribert versjon. Denne transkripsjonen er gjort av Monica Aase. Aase har benyttet seg av "Å" i stedet 

for "dobbel A" som er stavemåten i originalen. Denne versjonen av brevet ble gitt til meg av Einar Myhre, som 

er Børre Langlands 5*tipp oldebarn, og finnes i dag oppbevart på Langlandet.   
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Figur 4: Messingsigneter av Langland sett nedenfra. Legg merke til kobberverkets logo nederst på hhv. Høyre og venstre 

signet. Bildet er vrengt og opp ned..  
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Figur 5 De samme tre sett fra siden, stående. To ordinære, og ett formet som en ring. Eier: Einar Myhre. 

I Langlands produksjon av gjenstander stikker signetene seg klart ut sammen med klokkene 

og noen øvrige messingarbeider. I likhet med klokkene er de riktig kunstferdig utført, og er 

finhåndsarbeider. Som det er mulig å se på bildene er signetene preget med særs forseggjorte 

gotiske inskripsjoner. Det vi ser er initialer, og i to av de avfotograferte signetene synes også 

kobberverkets emblem enten øverst eller nederst. Bokstavene er nødvendigvis preget 

speilvendt. Særlig inskripsjonene på selve stempelet må sies å være av detaljrik karakter. 

Arbeidene har i tillegg til å fylle en funksjon, et klart estetisk og kunstnerisk preg. Siden det 

tekniske utstyret, eller deler av det kom via Peder Hiort, er det tenkelig at han kan ha støttet 

Langland i å utvikle sitt praktiske arbeid. Kanskje hadde utstyret blitt brukt av kobberverkets 

smeder før det kom til Langlandet? At Peder Hiort ser ut til å ha hatt en rolle i Langlands 

tekniske progresjon, ser unektelig sannsynlig ut. Kanskje tenkte klokkemakeren på dette når 

han sto i Hiorts begravelse i 1789.140 

                                                           
140 Langland. S.501. 
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Boklig kunnskap, og mirakelkulen i Leiden 
Kvikne legger i sin bok vekt på Peder Hiorts interesse for litteratur. Denne får betydelig 

oppmerksomhet. I sitt hjem på Røros skal han ha hatt et svært velfylt bibliotek. Kvikne hevder 

at han etter sin hjemkomst til bergstaden hadde en fast leverandør av bøker i København, og 

at det jevnlig ble sendt bøker derfra til Hiort.141 Så sant Langland ved en eller flere 

anledninger var i Peder Hiorts hjem, kan det tenkes at biblioteket var av interesse for ham. 

Om Langland fikk lov til å låne bøker av Hiort, eller om han leste bøkene mens han var på 

besøk, blir vanskelig å si noe sikkert om, men vi kan gå ut ifra at begge deler kan ha vært 

muligheter.  

Biblioteket tellet en mengde bergverksfaglig litteratur, foruten en omfattende samling av historiske, 

geografiske og teologiske verker. Medisinske bøker fantes der også, likens en hel del av topografisk og 

biografisk art. Eierens utpregede interesse for å lære fremmede land og folk å kjenne speilte seg 

tydelig av i boksamlingen.142 

Det skal vise seg at Langland besatt flere av de samme interessene som Hiort. Disse 

interessene markerer seg tydelig i dagboka. Det er verd å merke seg at disse endringene i 

temaer og skrivestil inntreffer etter flere av transaksjonene med direktøren. Dette er 

ytterligere et tegn på at Langlands boklige kunnskap kan ha kommet via Hiort. Det kan tenkes 

at Hiort på en eller annen måte fattet interesse for Langlands arbeid, at han likte og satte pris 

på dette arbeidet, at de deretter hadde samtaler rundt arbeidene, og fant felles interesser og 

kanskje en god tone. Dette kan ha gjort at de vant hverandres tillit. I forlengelsen av dette kan 

Hiort ha lånt ham en bok. 

Dagbokas hovedtendens og uttalte hensikt var fra starten av å holde orden på forretningene til 

klokkemakeren. Dette gjør han klart på side nummer 1: 

Som ieg haver at opteine det ieg giør i min Proffession, som ieg kan see Enten ieg er debetor Eller 

Creditor skyldig heller skal have, og om nogen betinger Noget enten det er fuldbyrdet heller iche 143 

Deretter holder dagboka nettopp denne formen i lang tid. Gradvis begynte den å bære preg av 

mer utfyllende informasjon om gjenstander og salg, og deretter om nyheter fra inn- og utland. 

Det mest markante bruddet med regnskapsføringen kommer på et tidspunkt som foreløpig 

ikke kan fastslås fordi det ikke har datering. Notatene i forkant av denne spesifikke sekvensen 

                                                           
 
141 Kvikne. S.95. 
142 Ibid. S.95. 
143 Langland. S. 1. 



52 
 

er fra 1771, men dernest mangler det 61 sider av dagboka. Deretter forekommer den aktuelle 

sekvensen. Det er derimot mulig å fastslå at de er fra etter 1771. Da hadde Hiort og Langland 

hatt flere transaksjoner, Langland hadde med sikkerhet besøkt Hiort personlig på Røros, og 

smia fra Hiort hadde ankommet Langlandet. Sekvensen har overskriften Astronomisk 

annotation.  

Denne sekvensen viser tydelig at Børre Langland hadde lest om solsystemet, og fattet en 

interesse for dette. Nedtegnelsen, som er den klart lengste i boken (5 sider), begynner med en 

beskrivelse av den såkalte Sphaera Movens. Her er det viktig å påpeke et vesentlig forhold: 

Hva av Langlands sitater som er egne tanker, og hva som kan være direkte avskrift av en bok, 

har ikke vært mulig for meg å fastslå. Men dette er heller ikke selve poenget. Argumentet er at 

han hadde lært det han skrev om, og at denne kunnskapen hadde nådd ham. Uansett om han 

skrev av, eller om han skrev egne resonnementer, så var denne kunnskapen tilstede hos 

klokkemakeren.  

"Det skulle være rart og tydeligt at see, disse de himmelske kuglers indbyrdes orden og omløb paa den 

aller rareste astronomiske maskine, som kand skee findes i verden, og staar paa paa den offentlige 

Academiske (bogsal) til Leiden i Holland, hvis kobberstick prof. Gottsched har ladet sette for ved den 

siste Fontenelles udgave af aaret 1738. Samme maskine er for forferdiget efter Hr. Adrian Vrosens 

forslag og Nicolai Stampiöns udregninger af en konstner navnlig Thrasius. Den forblev en 

familieeiendom, indtil den af en Rotterdamsk aad herris Hr. Sebastian Schepens, efterlatte enke, blev 

foræret bort til academiet i Leiden: Siden er den bleven formeret og forbedret av af Bernhard 

Cloeden. Alle disse navne fortiente udødelighed i veerden"144 

Sphaera Movens, eller Leiden-sfæren er et spektakulært urverk som viser tiden, samt 

solsystemets bevegelser. Den er et såkalt planetarium, og informasjon om og en beskrivelse 

av den nådde Børre Hansen Langland i Ålen. Bak denne konstruksjonen gjemte det seg et 

knippe menn med teknisk og filosofisk innsikt som fortjener en nærmere beskrivelse.  

Hans Hojimaijers og Huib Zuidervaart skriver at Adrian Vroesen (1641-1706) som Langland 

nevner, var initiativtager til byggingen av denne maskinen og at den må ha blitt konstruert 

rundt 1670. Vroesen var av nederlandsk, protestantisk slekt, og var borgermester i Rotterdam 

fra 1669. Han var personlig venn av den britiske kvekerlederen og suksessrike kjøpmannen 

Benjamin Furly, som hadde residens i Rotterdam. Hans hjem var ifølge Hoijmaijers og 

Zuidervaart et intellektuelt samlingssted i byen i denne perioden. Huset ble kalt "De 

                                                           
144 Ibid.S 409. 
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Lantaarn",145 eller "Lykten". Fra 1665 skal Furly ha arrangert samtaler i dette huset, og 

naturfilosofi var ett av temaene. En av personene som skal ha frekventert dette selskapet, var 

selveste John Locke, og en rekke andre opplysningstenkere. Hoijmaijers og Zuidervaart går 

langt i å antyde at det var i dette selskapet Vroesen fikk inspirasjonen til Sphaera Movens.146  

Den som i selve verket skulle komme til å bygge uret, var en mann ved navn Steven Tracy.147 

Også denne mannen har Langland fått med seg, men benevner ham som Thrasius. Dette var 

en Engelskfødt instrument- og klokkemaker som opererte i Rotterdam.148 

Nicolaes Stampioen var en tredje bidragsyter til byggingen av urverket. Han var matematiker, 

og drev arbeid med måling av lengdegrad på havet. Han regnet ut utvekslingsforholdene i 

Leiden-sfæren.149 Også denne mannen og hans rolle i byggingen fikk Langland med seg.  

Det er minst hundre år mellom byggingen av Leiden-sfæren og Langlands nedtegnelser som 

omhandler den. Riktignok beveget informasjon seg etter dagens forhold nokså sakte, men det 

er flere faktorer som spiller inn i dette tilfellet av kunnskapsspredning. I 1672 havnet 

Nederland i en væpnet konflikt som resulterte i at Vroesen havnet på flukt. Han forlot 

Rotterdam, flyttet til Antwerpen, og deretter til Schonderloo i nærheten av Rotterdam. I denne 

tiden er lite kjent om hans aktivitet ifølge Hoijmaijers og Zuidervaart. Men i 1710 dukker 

instrumentet opp på nytt, da i form av en donasjon til Universitetet i Leiden. Det ble da forært 

universitetet av familien Schepers. Hvordan de hadde kommet i besittelse av uret er ukjent, 

men Admiral Willem Bastiaensz Schepers (1619-1704) skal ha stått delansvarlig for Adriaen 

Vroesens avgang som borgermester i Rotterdam i 1672, og overtok Vroesens tittel på samme 

tid.150 Kan sfæren ha vært et slags krigsbytte? Mange historier verserte om hvem som var den 

egentlige donoren av arbeidet, men i 1741 kunngjorde universitetsbibliotekaren ved 

universitetet at det var en fru Timmers, enke etter Sebastian Schepers (Willem Bastiaensz 

                                                           
145 Hans Hooijmaijers og Huib Zuidervaart, The History of the Oldest Planetarium in the Netherlands: The 

Sphaera Movens, nicknamed the Leyden Sphaera,"  Bulletin of the Scientific Instrument Society, no. 133 (2017), 

S.14. 

https://static1.squarespace.com/static/54ec9b40e4b02904f4e09b74/t/59ae7786e9bfdff52066cc67/150460609402

6/Bulletin_133_Sphaera.pdf. 

  
146 Ibid. S.14. 
147 Ibid. S.14. 
148 Ibid. S.14. 
149 Ibid. S.15. 
150 Ibid. S.16. 

https://static1.squarespace.com/static/54ec9b40e4b02904f4e09b74/t/59ae7786e9bfdff52066cc67/1504606094026/Bulletin_133_Sphaera.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ec9b40e4b02904f4e09b74/t/59ae7786e9bfdff52066cc67/1504606094026/Bulletin_133_Sphaera.pdf
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Schepers sønn), og hennes barn som var den rette giveren.151 Også her gjenga Langland 

historien tilsynelatende korrekt.  

Langland skrev en utfyllende redegjørelse av Leiden-sfærens utseende, funksjoner og opphav. 

Det fremgår tydelig av dagboka at klokkemakeren er imponert over den komplekse maskinen. 

Ingen andre steder i dagboka finnes det så lange og inngående beskrivelser av noe som helst. 

Etter å ha lovprist konstruktørene av uret, går han videre med en detaljbeskrivelse av urets 

bevegelser og funksjoner. Her kommer det frem hvor lang tid hver av planetene bruker rundt 

solen. Dernest rekkefølgen på planetene fra innerst til ytterst i solsystemet. Sluttordene i 

sekvensen lyder: 

"Der er en kort beskrivelse over denne herlige Sphere, som billig fortiener steed iblandt de hos de 

gamle saa høyt berømte verdens mirakler. Hvor lidet vanskeligt maa det ikke vere, ved middel af 

samme at fatte den Spheriske lærdom? Alle kuglerne de yderste bie, Planeter undtagne, beveges 

derover dette og er læt nock at forklare paa denne machine Planetenes tilstand, tilbagegang, forhaling 

og deres hastige tiltagelse igjen."152 

Dette sitatet uttrykker to ting. Det første er at Børre Langland mener at maskinen er et 

mirakel, dette kommer frem av setning nr.1. Det andre om en ny forståelse av solsystemet, 

noe som kommer fram av setning nr.2 og 3. For Langland kan beskrivelsen (og antagelig også 

tegningen/kobberstikket av maskinen) ha fungert som et slags pedagogisk triks. Han uttrykker 

at sfæren gjør det enkelt å forstå solsystemet, eller den spheriske lærdom som han kaller det. 

Det er mulig at klokkemakeren hadde lest og hørt om solsystemets oppbygging etter 

kopernikansk mønster tidligere, men sfæren er en tredimensjonal modell. Den er det han kan 

ha oppfattet som en god gjengivelse av det store verdensrommet. Enten er sitatet et uttrykk for 

at han nå hadde fått et bedre bilde av hvordan kosmoset hang sammen, eller så oppfattet han 

den som en modell som enkelt kunne få flere til å forstå solsystemet. En tredje mulighet er 

begge deler. Sikkert er det at det inspirerte ham til å skrive en lengre utlegning om universets 

kloder, noe som følger rett etter redegjørelsen for sfæren.  

"Solen jntager middagspuncten af heele verden og er stedse paa samme rom eller sted og drejer sig 

om sig selv i 27 dager, saa opkommer deraf rundt omkring den i den himmel-flydende matterie saa 

sterck en hvirvel vind eller kreds løb, at alle deri svømmende planeter nødes til at følge denne 
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bevegelse, at der i en hast opkommer en liden vind omkring et legeme som beveger sig i en rundel, er 

noget som er over ens stemmende med erfarenhed. 153 

Langland skrev altså at et roterende element som solen skapte en hvirvelvind rundt seg selv, 

og at det var dette som drev planetene rundt i systemet.  

Klokkemakeren trodde at det bodde mennesker på de andre planetene, i alle fall på Jupiter og 

Mars. Han skrev også ned noen linjer om hvordan det måtte være å leve der. Logikken rundt 

hvorfor disse planetene måtte være bebodd, gjorde han også rede for. Om Jupiter skrev han: 

"(…) hr. Huyenius siger at en (styck)-kugle maatte flyvet 125 aar, dersom den fra solen blev acskudt 

imod Jupiter det er 5 gange lenger, end til Jorden, Solens lægeme for dem i Jupiter synes at have eet 5 

gange mindre gjenemsnitt, en for os, og der have de 5 gange mindre lys og varme end vi. Den har 4 

maaneder omkring sig. Disse Jupiters drabantere har Vallileus, en Italiener først fundet i sin kikkert, 

og man kan leet tenke hvor glad han maa vere bleven derover. Nogle iblandt dem ære lige saa store 

som vor heele Jord kugle, og des rimeligere er det, at de ikke maa staae leedige skule de alleene være 

bestemte til at oplyse Jupiter saa kan man dog ikke andet end slutte, at det u hørlig store legeme i 

verden, ieg meener Jupiter selv som er tusinds gange større end vor Jord, io ufeilbarligen maa være 

beboed: thi hvorfor havde Gud vel givet en ledig planet 4 maaneder til tieneste, da han dog ikkun har 

medelt vores meed folk saa rigelig besatte Jord kugle en eeneste? Blodt for at beskinne et Øde Land, 

hvor der aldrig haver veret noget Levende Creatur, som havde lyset behov? Sandelig det var snart det 

samme som om een hos os ikkun vilde antende een eeneste lampe for mange levende personer i et 

kammer, men derimod hver aften lade et halvt dusin fackler stille an i en øde bygning, hvor aldrig 

nogen, enten hidintil havde boet, heller efter dags skulle boe. Den er 90000000mil fra solen."154 

Langland trodde at Gud hadde skapt universet. Det ser også ut som at han oppfattet Gud som 

en logisk handlende kraft. Det var derfor selvsagt for klokkemakeren at det fantes liv på 

Jupiter. Gud ville jo ikke ha kastet bort månelys på et sted det ikke fantes noen som hadde 

behov for det. Dette sammenlignet han med bruk av lys, lamper og fakler i det jordlige livet. 

Sløseri ga ikke mening, og Gud måtte derfor ha plassert liv på Jupiter. 

Om Mars gjorde han et lignende resonnement, men med et ekstra tilsnitt: 

"Saa vidt ieg veed, da er det ikke noget synderligt at nevne ved mars. Dens dage er ongefer en ½ time 

lønger end vores dens aar er dobbelt saa lange som vores, saa maae der være et frugtbart land. Vor 

Jord kommer dem ikke annerledes for, end aftenstiernen lader for os, Og dersom de have kekkerter, 

saa ser de, at vor Jord Kugle, ligesom maanen, tager af og til. De ser os undertiden som en liden sort 
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plet at stryge forbie solen, slig som vi undertiden ser Venus og Merkurius af begge blive de hin ligesaa 

sielden vare , som vi denne. Men denne se de kand skee aldrig, for den er solens legeme alt for ner. 

Solen skinner for dem halv saa klar, og følgelig ikkun halv saa varm, som hos os, efter som de er 

lengere borte fra dem. Dog kand denne forskiel ikke falde dem besværlig."155 

Klokkemakeren skrev at Mars måtte ha gode muligheter for avlinger, siden året og dermed 

sommeren var lengre enn på jorden. Og i sekvensen om Mars gjorde rede for et tankegrep han 

ikke gjorde med Jupiter. Han skrev hvordan han antok det måtte være å stå på Mars og se ned 

på jorden. Menneskene på Mars ville se jorden, slik han selv så månen, fra ny til full jord. 

Venus og Merkur ville nok ikke marsboerne kunne se, fordi solens lys ville bli for sterkt, og 

planetene for små til å få øye på.  

Dette leste, tenkte og skrev klokkemakeren om en gang midt på 1770-tallet i Ålen. Boka han 

hadde tilgang til ser ut til å ha vært Conversations on the Plurality of Worlds av Bernard Le 

Bouyer de Fontenelle, som inneholdt en beskrivelse og et kobberstikk av Leidensfæren. En 

annen mulighet kan være at utdrag fra boka ble publisert i en avis som Børre leste. 

Kobberstikket så slik ut: 
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Hvordan ble kunnskapen brukt?  

Den tekniske kunnskapen 

I dette kapitlet har jeg gått i dybden av to mulige og ulike kilder til kunnskap som kan ha vært 

viktige for Børre Hansen Langland. Den første, urmakerkunnskapen fra reisen i Sverige, er et 

eksempel på praktisk/teknisk/mekanisk håndverkskunnskap. Dette er noe Langland må ha hatt 

jevn tilførsel av gjennom årene, og det fra ulike kilder. Turen til Sverige og urmakerne han 

kan ha møtt der, er bare noen av disse kildene. Denne kunnskapen brukte Langland til å lage 

bedre, flottere eller mer avanserte klokker. Vi har tidligere sett at Langland ikke var den 

eneste klokkemakeren i området, og konkurranse med disse kan ha vært en tilleggsårsak til 

reisen. Hvis Langland kunne lage klokker og urverk av bedre kvalitet og eventuelt mer 

konkurransedyktige priser, ville dette kunne styrke hans posisjon som leverandør. Det var 

gode penger å hente på klokkeproduksjonen, og man kan forestille seg kresne kjøpere på 

Røros Kobberverk som stilte visse krav når de gikk til en investering av ei klokke. Langland 

hadde antagelig et rykte å ta hånd om overfor disse.  

Jeg har vist hvordan kunnskapen kunne komme fra Nederland, Tyskland, Frankrike og 

England. Den kunne først komme til Sverige via en reisende mekanikkinteressert grunnlegger 

som Christopher Polhem. Det er sannsynlig at Stjärnsund Manufakturverk påvirket det 

området som i dag er Dalarna til å vokse frem som et klokkemakerdistrikt. Dette distriktet 

fungerte antagelig i sin tur som Langlands urmakerskole vinteren og våren 1767/68. 

Langlands vandring hit og hjem igjen brakte kunnskapen til Ålen. Der ble den antagelig 

utnyttet til å bedre klokkemakerens måte å fremstille urene på. Dette kan ha kommet til 

uttrykk på flere måter; 1) Urene kan ha blitt laget med endrede materialvalg. Dette kan ha 

gjort dem mer driftssikre. 2) De kan ha blitt laget med mer avanserte funksjoner. For 

eksempel kan han ha lært å lage klokker med både tidsvisning og andre funksjoner i tillegg til 

dette, noe som vil ha gjort dem mer teknologisk avansert. 3) Han kan ha effektivisert 

produksjonen. Som jeg tidligere var inne på bar produksjonen i Dalarna preg av 

delproduksjon. Denne gjorde det mulig å lage flere klokker på kortere tid. Dette finnes det 

derimot ikke indikasjoner på at påvirket Langland. Han ser stort sett ut til å ha hatt kontroll på 

alle steg i produksjonen selv. Det er heller ingen sporbar økning i antall klokker etter 

sverigeturen etter mitt kjennskap. 4) Klokkene kan ha nådd et nytt nivå på det estetiske planet; 

de kan ha blitt vakrere. Det synes på figur 2 at Stjärnsunduret og Langlandsuret ligner 
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hverandre i utførelsen. Begge urskivene er lagd av metall. Ur nummer 3 på figur 1 er 

merkbart annerledes, og urskiven er av tre. På figur 2 fremgår det med tydelighet at det er 

benyttet to ulike metaller, og at det ene antagelig er kobberholdig. Det er for lyst til å være 

rent kobber eller bronse, så det er mest sannsynlig messing. Det blanke metallet er antagelig 

enten tinn eller jern. I dette henseende kan det være fristende å tenke at turen bidro til å 

oppdatere den reisende Langland på siste tilgjengelige moteuttrykk i håndverket hans. Dette 

kan tenkes å ha spilt en ikke ubetydelig rolle i hans popularitet blant hans kundekrets på 

Kobberverket.  

Den boklige kunnskapen 

Som med boken av Fontenelle kan det sies at kunnskapen ble brukt til å resonere, for så å 

produsere egne tekster med eget tankeinnhold. Kunnskapsstrømmen kan sies å ha et 

startpunkt i Nederland hvor Leidensfæren ble lagd. Fontenelle skrev om den, og boka kom 

etter hvert i Langlands hender. Akkurat hvordan er uvisst, men den kan ha kommet fra Hiort. 

Klokkemakerens fasinasjon for både boka og maskinen gjorde at dagboknotatene viser et klart 

brudd i skrivestil. Plutselig var regnskapsnotatene mindre, og inn kom resonnementer av 

vitenskapelig karakter blandet med en god dose fantasi og det Langland opplevde som logikk. 

At han plutselig satt på gården sin i Ålen og forestilte seg hvordan det ville være å stå på Mars 

og se ned på Jorden med en kikkert, står som den aller sterkeste kontrasten til salgslister over 

pipestilker, eller en redegjørelse for årets høyavling. Dette viser en klar endring hos 

klokkemakeren. Vitenskapen hadde nådd klokkemakeren i form av bøker. Han fikk med dette 

opplysningstendensene tettere på seg. Dette beriket klokkemakerens intellektuelle kapital, og 

kan ha bidratt med å knytte ham tettere sammen med den opplyste eliten både i Ålen og på 

Kobberverket. Denne typen kunnskap kan avgjort ha åpnet nye dører i form av forbindelser. 

Han og familien var ikke enkle bønder, de var opplyste landsens folk som kunne takle 

samtaler og meningsutvekslinger med opplysnings- og vitenskapsinteresserte av alle slag.  

Hvor gikk kunnskapen videre? 
Den tekniske  

Langland brukte ny kunnskap til å utvikle seg selv, sitt verksted og sitt håndverk. Og mye 

tyder på at han også ga kunnskap videre. Siden det allerede er slått fast at håndverkskunnskap 

gikk videre i slektsledd, vil jeg begynne med dette. For Langlands del gikk derimot dette ikke 

slik han hadde ønsket. Børres eneste sønn, Hans, døde som tidligere nevnt i en 

drukningsulykke i 1787. Han ble ikke mer enn seksten år gammel, og fikk ikke videreføre 
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farens bedrift. Det er derimot ikke utesluttet at han lærte håndverket av faren. Det er tvert imot 

sannsynlig. Han kan fra tidlig av ha vært involvert i både gårdsdrift og ur- og klokkemakeri. 

Planen for Hans var trolig at han skulle overta gården etter foreldrene og holde den i hevd. 

Hvor mye Hans visste om de ulike typene håndverk som ble utført på Langlandet, er det 

vanskelig å peke på, men det må kunne sies at det kan ha vært en god del. Han kan helt 

sikkert ha vært til stede i verkstedet med sin far for å delta i arbeidet der. Kanskje la han til og 

med en hånd på noen av klokkene med Børre Hansen Langlands signatur. At han var viktig 

for foreldrene og for gården, kommer klart frem i dagboka ved hans død, men detaljer rundt 

dette hører best hjemme i kapittel 4. 

Den som overtok gården var Ingebrigt Jonsen Grønli. Han giftet seg med Børres eneste 

gjenlevende barn, datteren Johanna i 1794. Ifølge Olav Ingstad førte Ingebrigt klokkerekka til 

svigerfaren videre, og et av de siste urene har nummer 452. Videre hevder han at Ingebrigt 

arbeidet sammen med Børre fra og med 1790, altså fire år før han og Johanna giftet seg.156 

Dette kan tyde på et mester- og lærlingforhold i forkant av ekteskapet. Familiene Grønli og 

Langland var naboer. Ingebrigts storebror Jens tok over familiegården,157 og for Ingebrigt må 

det ha vært en god løsning å ta over den svært godt etablerte nabogården. Her ble han opplært 

i klokkemakerfaget, og lagde ifølge Ingstad atskillige gode klokker.158 Det kan i dette tilfellet 

være liten tvil om at Børre ga kunnskapen videre til svigersønnen fra nabogården, men det 

skal også sies at Ingebrigt kan ha hatt utfyllende kunnskaper innen metallurgi med seg fra 

hjemgården. I generasjonene før Ingebrigt hadde gården sterk tilknytning til smeltehyttene på 

både Røros og Dragås. Forfedrene til Ingebrigt jobbet som smeltere, og hadde en gård med 

svært solid økonomi som delvis var basert på dette arbeidet.159   

Børre Langlands brorsønn, Børre Jonsen Skårdal, er en annen som med noenlunde sikkerhet 

kan sies å ha blitt opplært av klokkemakeren. Dette var sønnen til John Skårdal, Børres yngre 

bror. Han drev klokkemakervirksomheten sin fra Megård i Graftåsgrenda. Han døde 36 år 

gammel i 1811.160 Likevel rakk han å lage ca. ett hundre klokker.161 Sammen med Ingebrigt 

og muligens Hans, er nevøen Børre et eksempel på at klokke- og urmakerkunnskapene gikk 

videre innen familien.  

                                                           
156 Ingstad. S. 393. 
157 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 1. S. 372. 
158 Ingstad. S. 393. 
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Jørgen Larsen Raaen nevnes av Ingstad som en som lærte av Langland. Som Ingebrigts 

forfedre skal han i tillegg til klokkemaker ha vært smed på Røros kobberverk. Ingstad skriver 

videre at Råen lærte yrket videre til en Lars P. Tørres, som i sin tur videreførte det til sin sønn 

Svend Larsen.  

Søknaden Langland skrev til Vitenskapsselskapet i Trondheim i 1802 kan tas med som et 

tilleggspoeng i denne sammenhengen. Presten, klokkeren og prestens medhjelper skrev som 

tidligere nevnt et anbefalingsbrev hvor de gikk god for Langland, og presenterte en skryteliste 

over hans bedrifter. Punkt nummer 3 lyder (Han har) "opplært 4 personer i 

urmakerprofesjonen".162  To av disse er etter all sannsynlighet identiske med svigersønnen 

Ingebrigt Jonsen Grønli/Langland og nevøen Børre Jonsen Skårdal. Kanskje er det også 

Jørgen Larsen Råen, Og muligens også Hans Børresen Langland. Hvis ikke det er en av, eller 

begge de to siste, er det et knippe personer som kan være de resterende to, men disse har jeg 

ikke holdepunkter for å hevde hvem var. En teori er at det kan dreie seg om en av drengene 

som var på Langlandet i tjeneste. En eller to av disse kan ha havnet der fordi de ble ansett for 

å ha de tekniske begavelsene som skulle til for å bli en dyktig klokkemaker?  

Impulser fra verden utenfor 

På 1700-tallet tok møte- og samtalearenaer nye former, særlig i form av kaffehus, tehus og 

andre typer sosiale samfunn. Disse samfunnene er godt dokumentert i både Christiania, 

Bergen og Trondheim,163 men fantes neppe i Ålen. Det betyr ikke at folk ikke møttes for å 

samtale om nyheter og vitenskap. På Røros fantes Provianthuset som var en møteplass for 

mange, og i Ålen fantes kirken, miljøet rundt den, og gårdene. Det at meddelelsesbehovet til 

Langland tok en så brå akselerasjon som det gjorde en gang på 1770-tallet, og denne 

vendingens karakter gjør det fristende å tenke at han også kan ha delt dem. Dette kan ha 

skjedd hjemme på gården, eller hjemme hos andre. Det kan ha skjedd i samtaler med Peder 

Hiort, og de som oppholdt seg hos ham. Det kan også ha skjedd i miljøet rundt kirken. 

Smeltehyttene, bygdetinget og skyss-stasjonene var også steder folk møttes, og hvor denne 

kunnskapen kan ha blitt overført.  

Nyheter og informasjon fra nær og fjern nådde fram, det kan vi lese av dagboka. Hvilke av 

dem som kom fra kirken, smeltehytta, Bergstaden eller andre møteplasser, eller fra aviser eller 
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tidsskrifter, blir ikke sikkert fastslått i denne oppgaven, men jeg velger likevel å ta for meg 

noen av disse impulsene. De forteller noe om hva Langland visste om verden omkring seg.  

Om Kina skrev han i 1763: 

China 

Aar 1618 er den Christelege Religion bleven indført her i landet. Hvorpaa fornemmelig 

dominicanerne, fransiskanerne og jesuitterne har anvendt stoer umage. Det ære fra aar 1618 

indtil 1650 omvendt 150000. Fra aar 1650 indtil 1667 omvændt 104980. Dette giør til 

sammen 260480 menisker som ære omvendt i en tid af 50 aar. Dette omvendelses værck er 

iblant andet ogsaa gaaet noget langsomt for sig. Saa som missionarierne har først maat lærdt 

sproget. Hvor til behøves en snes aars tiid.164 

Dette kan ha kommet fra prekestolen i Ålen, da nyheten etter stor sannsynlighet har sin 

opprinnelse hos misjonærer. På samme side skriver han om Sri Lanka: 

Ceilon 

Paa denne øy have de den tancke at paradis har været og paa denne øy er det høe bierg Pico 

og er det høyeste i helle Asien, da det er 7 franske mille høyt.165 

I 1769 kom det besøk fra utlandet til Ålen: 

NB. D 15de 8br 1769 kom her 2de Jtaliendere med een biørn og een abekatt, som dansede. 

Abekatten sad stedse paa biørnhovedet, mens han danset og var redt artigt at see.166 

Et omreisende underholdningsnummer fra Italia ser ut til å ha lagt turen innom bygda, og det 

virker som at klokkemakeren fant det fornøyelig å få se en apekatt, antagelig for første gang. 

Siden notatet fikk et NB, var nok dette noe av en sensasjon, og et klart eksotisk innslag i 

hverdagen. 

Om lag seks år senere var det på nytt Italiensk besøk i bygda, og det er tydelig at det også 

denne gangen gjorde inntrykk: 

NB. Den 13de Januarius 1775 om aftenen, var vi til Jordslien, og saae paa 3de Jtaliendere 

som havde en abekat, og en markatt, han var mindre en abekatten, og var fort-brun av 

colleur, med lang rumpe. I det øvrige var de hinanden liig. Og saa havde dem et underligt dyr 
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som kaltes: En afrikansk listrov. Den var liig en griis i hovedet, og havde bust efter halsen, 

øret var som paa et menneske, og j munden lignende en hare. Fødderne som en biørn, og alt 

bagenfor frem-fødderne var som langt skiefte det tetteste det kunne staae, og naar den blev 

udjaget av kisten den var i, saa klang det lige som j staaltraae, den laatt som en gris, og det 

lugtede av ham som av en gris. Ja, ieg kan sige, det var det underligste dyr ieg har seet. 

Markatten var kommen fra Ostindien, men abekatten fra vest jndien. Han dansede, og giorde 

mange sprang.167 

Disse små omreisende sirkusene ser ut til å ha spredt fornøyelse blant beboerne i Ålen, og 

pirret sikkert nysgjerrigheten på verden hos de som dro for å se og oppleve disse fremmede 

artene fra den andre siden av kloden. Denne typen forestilling, og dyra som ble vist frem, var 

nok et vindu til fjerne himmelstrøk, som jo er noe vi vet at Langland hadde interesse av. For 

en familie som dem må dette ha vært et svært festlig krydder i hverdagen. Det er verd å merke 

seg at det denne gangen skjedde på gården Jordsli, som var Gjertrud Pedersdatters hjemgård. 

I 1772 skrev Langland: 

NB. D 17de Januari natten tilforne blev der en skrækkelig tummult i Kiøbenhavn da 

Dronningen tillige med mange af det fornæmste Raad vilde forraade det kongelige slått med 

kongen, prinzen, og Juliana Maria. Der siges at (drængen) har havd (…) med Johan 

Friderich Struensee, og kongen vilde ikke kiende mere end det eldre barn for sit barn. 

Hvorfor da dronningen blev arestered og ført til Kronborg, vilde tage med sig børnene, med 

kongen toeg igien det eldre og sagde derhos at det var hans barn, men ej det andre hvilket 

Dronningen beholdt som døde siden kort derefter.168 

Han fikk altså med seg dramatikken rundt kongens livlege og hans og dronningens uekte barn, 

men han noterte tilsynelatende ikke noe om selve henrettelsen av Struensee.  

I 1789 ble deler av Norge rammet av en stor katastrofe, og Langland skrev: 

Den 18de Juli 89 fløttede vi til seters paa Lievolden paa Holden. Nu begynder at komme litt 

mad i ageren. Den 21te blev elven meget stoer av regn flom. 

NB. Dette regn floed foraarsagen en uboedelig skade over Norge paa den sydvæstre kant.169 

                                                           
167 Ibid. S. 479. 
168 Ibid. S. 470-471. 
169 Ibid. S .501. 



63 
 

Det Langland hadde fått høre om og skrev om, er en av de største naturkatastrofene i norsk 

historie, og den verste flommen som er registrert. Dette er den såkalte Storofsen. I boka Stor-

ofsen 1789: Værsystemet som førte til den største flomkatastrofen i Norge, skriver 

sivilingeniør Arne Østmoe at det var et komplekst trykksystem som forårsaket katastrofen. 

Den 20. juli begynte regnet, etter en kort periode med høy varme og luftfuktighet. Dagen etter 

fortsatte de voldsomme regnskyllene, og da sammen med store elektriske ladninger i luften. 

Østerdalen og Gudbrandsdalen ble særlig hardt rammet, hvor store leire- og jordskred raserte 

landskapet. Den 22. toppet regnskyllene seg, og Østmoe hevder at dette kan ha vært den 

sterkeste nedbørsdagen i Norge på flere hundre år. Den 23. var det over, og klarværet var 

tilbake.170  

De omfattende ødeleggelsene forårsaket av flommen må ha gjort den til en stor nyhet. 

Veisystemet, som allerede var i skranten forfatning, led store skader.171 Dette må ha påvirket 

både forsyningslinjer, og ikke minst nyhetsspredning. Øyeren i glommavassdraget ble dobbelt 

så lang som vanlig, og strakk seg frem til Nittedal kirke,172 noe som er ca. 6 kilometer nord 

for dens naturlige beliggenhet. Mjøsa steg med 10 meter,173 og var full av trær og hus. Norges 

største innsjø var fremdeles ikke ren ett år etterpå.174 Fisken døde og ble uspiselig som resultat 

av det urene vannet. Bekker og elver vokste og endret retning, og feide med seg alt i sin vei. 

Kvernhus og broer ble dratt av festene og sugd av sted i vannmassene. Jordskredene førte med 

seg hus, jorder og skog ned dalsiden og ned i innsjøen Laugen i Trøndelag som hadde gått 

over sine bredder.175  I følge SNL mistet 63 mennesker livet, og 3000 hus ble skadd hinsides 

reparasjon. Store åkerarealer var ubrukelige i mange år fremover, og tusenvis av husdyr 

betalte med livet. Som resultat forekom det en viss migrasjon.176   

Siden det var Østerdalen og Gudbrandsdalen det gikk hardest ut over, var Ålen og Langlandet 

stort sett skjermet fra ødeleggelsene, men de var tydelig ikke uberørte av den grunn. De 

merket det selv ved at Gaula og antagelig sideløpene vokste voldsomt.  

Mordet på Gustav den tredje av Sverige ble registrert av Langland. 

                                                           
170 Arne Østmoe, Stor-Ofsen 1789 : Værsystemet som førte til den største flomkatastrofen i Norge (Ski: 

Oversiktsregisteret, 1985). S.13-15. 
171 Ibid. S.7. 
172 Ibid. S.7. 
173 Mardal, Magnus A. (2018, 19. mars). Storofsen. I Store norske leksikon.  

https://snl.no/Storofsen  
174 Østmoe. S.7. 
175 Ibid. S. 17. 
176 Mardal. Storofsen. 

https://snl.no/Storofsen


64 
 

Kongen av Sverig Gustav IIIdie blev (natten mellem den 16 og 17de Martij 1792) skudt av en 

avskeediget capitain Johan Jacob Ankerstrøm da han var paa et Massqverade-Baal, og døde 

derav den 29de hujus.177 

Året etter fikk han informasjon om oppgjøret etter Den Franske Revolusjon. Dette er for øvrig 

det eneste notatet fra 1793 i dagbokdelen. 

Den 21de Janv. Blev Ludvig den 16de henretted i Paris, og dronningen Maria Antoinete 

guillotinert i october maaned og i Majo 94 blev kongens søster guillotinert.178 

Den siste nyhetssaken i de gjenværende sidene av dagboka handler om Slaget ved Reden, og 

er fra 1801. 

Den 16de februari maatte var dræng Ole Jaamoe til byen veed det at der opkom uenighed 

mellem Engeland og de nordiske Magter, og forefall en heftig Søe Battallie mellem de danske 

og engelske ved Kiøbenhavn, hvorved vi mistede meget folk, de engelske ligesaa. Og dette 

slag skede den 2den April, hvorpaa der blev slutted vaabenstilstand i 14 uger. Gud veed hvor 

dette vil falde du. Nu er det vel frædeligere, og vi venter snart fræd. (…) 12. Julj. 179 

Som oversetter Trond Bjerkås har notert i en fotnote her, og som det fremgår av sitatet, hadde 

krigshandlingene i København direkte innvirkning på Langlandet. Drengen Ole måtte til byen, 

antagelig som soldat, i forbindelse med mobilisering av norske styrker.180  

Oppsummering 
Hvor Langland først lærte seg å lage klokker, forblir et ubesvart spørsmål. Kanskje skjedde 

det via nær familie, eller kanskje gikk han i lære hos en sambygding for å tilegne seg det 

grunnleggende. Det vi vet litt mer om er hvordan han med tid og stunder bygget videre på 

disse ferdighetene. Vi vet at han reiste til Sverige med et mål om å bli en bedre urmaker. Det 

ser ut til at han på sin reise beveget seg gjennom dagens Dalarna, i Faluntraktene og i 

Älvdalen. Kanskje kom han seg helt til Stjärnsund. Disse traktene var sofistikerte 

klokkemakerdistrikter på Langlands tid. Vi har sett indikasjoner på at disse tradisjonene hadde 

sitt opphav i Falun og kobberverket der, og Stjärnsund Manufakturverk. Disse kan ha hatt en 

større, mindre eller moderat grad av innvirkning på Langlands arbeider. Denne inspirasjonen 

ser først og fremst ut til å ha vært av teknisk art, eller det Joel Mokyr betegner som 
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prescriptive knowledge, eller snarere håndverkskunnskap. Noe lignende ser også ut til å ha 

kommet fra Peder Hiort i form av en smie eller utstyr til en slik. Forholdet Langland hadde til 

Hiort ser derimot ut til å ha vært flersidig. 

Den boklige kunnskapen hos Langland kan også hatt nær sammenheng med Hiort. Vi vet at 

Langland leste bøker. Vi vet også at Hiort eide en omfangsrik boksamling. I tillegg finnes det 

godt med tegn på at de to var bekjente. Kjøpsavtalene, som går begge veier mellom de to, 

Langlands besøk i Hiorts hjem, og at Langland var i Hiorts begravelse i 1789 styrker denne 

antagelsen. Langland kan ha fått låne bøker fra Hiorts bibliotek. Via bøkene fikk 

Klokkemakeren høre om Leidensfæren. Denne ser ut til å ha inspirert ham sterkt. Det ser ut til 

at denne boken inspirerte ham til å tenke og skrive om universet og solsystemets planeter. Det 

virker i tillegg som at han da forsto kosmos på en ny måte. Leidensfæren er et urverk. Det 

gjør at boka og kunnskapen om planetariet også kan ha inspirert det videre klokkemakeriet. 

Hvis det gjorde det, er det et eksempel på det Mokyr kaller for propositional knowledge, som 

forenes med prescriptive knowledge. Disse to typer kunnskap resulterer noen ganger i useful 

knowledge hevder han, og hvis Langland sammenføyde disse kunnskapene og brukte dem i 

produksjonen videre, er han et eksempel på at Mokyrs teori holder stikk. 

Langland leverte kunnskapen om klokkemakeri videre. Først opparbeidet han seg en solid 

kompetanse, under denne perioden lærte han ikke så mye bort, men tok snarere til seg 

kunnskap. Denne kunnskapen kan ha blitt raffinert hos ham før han ga den videre i en foredlet 

form. En grunn til at dette kan være at han ønsket en viss enerett på håndverket. På denne 

måten kan han ha begrenset konkurransen. Først senere i livet han ga den videre, og da også 

til andre enn egen familie. 

Men spredte han også den boklige kunnskapen på noen måte? Det kan ikke utelukkes. 

Gårdbrukersamfunnet rundt Røros og kobberverket hadde flere møteplasser hvor slik 

kunnskapsutveksing kan ha funnet sted. Kirkene, provianthuset, smelteplassene og hjem med 

bøker er eksempler på slike, og han egen gård er et annet. Opplysningstidens ideer nådde fram 

til Ålen, og det ligger i denne ideologiens natur å videreformidle. At også gårdbrukere og 

bønder kunne formidle er det liten tvil om. For det lå til grunn for Langlands tilværelse at det 

var nettopp det han var. Bonde. 
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Kapittel 3: Jordbruket 
 

Hvem gjorde hva? Kona, broren; husmannen og poteten 

 

Innledning 
I de foregående kapitlene har jeg vist at Børre Hansen Langland var en tenker og mekaniker, 

men også bonde. Det er et poeng at disse rollene ikke nødvendigvis sto i spenning, men 

snarere kan se ut til å ha næret hverandre til viss grad. Jorda og utnyttelsen av den tok stadig 

nye former på Langlandet, og dette skjedde i takt med anskaffelse av nytt utstyr, og ikke 

minst nye ideer. Langlandet ser ut til å ha vært en veldrevet gård i kontinuerlig utvikling. 

Flere gårder i bygda var større og rikere, men langlandet hadde sin styrke i at den var 

teknologisk avansert. I dette kapittelet vil jeg se på hvorvidt gården også utviklet seg innen 

jordbruk. Hvilke impulser bidro i så fall til dette? 

Det var som gjort rede for i kapittel 1 en temmelig stor gruppe mennesker på Langlandet til 

tider. Vi må regne med at alle i arbeidsfør alder hadde sin rolle i hushold og jordbruk. Jeg 

legger i denne omgang klokker signeter og verksteder til hvile, og stiller inn mikroskopet på 

arbeidet med jord og dyr på gården. Setrene var en viktig del av gårdsbruket, og de vil 

følgelig få en rolle også i dette kapittelet. Jeg vil også se på husdyrholdet og hva som ble 

dyrket- og hvordan jorda ble drevet, og hva som ble fremstilt, og forsøke å se eventuelle 

brudd eller endringer.  

Kapittelet vil avvike noe fra de andre. For det første vil jeg studere Børre Hansen Langland 

som bonde, og ikke mekaniker eller klokkemaker. Dessuten vil kapittelet også omhandle 

personene i hans nærhet, og deres rolle i husholdet. Jeg vil i denne sammenheng rette et 

spesielt blikk mot to andre sentrale figurer. Langlandet besto i Børres tid ikke bare av ett, men 

to bruksenheter. Det var hovedgården, og Kårvolden. Dette var en ikke ubetydelig 

husmannsplass og hushold som lå i sørenden av Langlandet. Denne var i lang tid bebodd av 

en person som må ha vært viktig for både gården og Børre Langland. Som følge av hans stand 

og rekkefølge i søskenflokken, finnes det få spor etter ham andre steder enn i selve dagboka. 

Dette var Ingebrigt Hansen Langland; Børres yngste bror og husmann ved gården. Den andre 

personen jeg vil vie plass til i dette kapitlet hadde en annen viktig rolle på hovedgården. Vi 

vet fra tidligere at kvinnebønder hadde strategiske og viktige plasser i husholdet, men hvordan 

fungerte det på Langlandet? Gjertrud Pedersdatter Langland var Børres kone, og mye tyder 
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på at ansvarsområdene hennes var avgjørende for gårdens eksistens og utvikling, selv om 

arbeidet hennes ikke er særlig godt dekket i dagboka.  

Ingebrigt 
Aud Mikkelsen Tretvik skriver i Ålen og Ålbyggen bind 2 at Ingebrigt Hansen Langland tok 

over Kårvolden ca. 1770, 26 år gammel. I skiftet etter faren i 1783 kommer det frem at han 

skulle få plassen vederlagsfritt, og uten arbeidsplikt som husmann.181 Børres andre brødre 

giftet seg alle inn på andre gårder, men ikke Ingebrigt. I dagboka nevnes ingen av Børres 

brødre like ofte som han. Dette viser at Ingebrigt sto broren nærmere enn de andre i flokken. 

Selv om han ikke hadde arbeidsplikt er det tydelig at han samarbeidet jevnlig med storebror 

Børre om et bredt spekter av gjøremål. Dette dreier seg om jordbruk, men også om kjøring og 

kjøp av messing, kobber og jern. Vi finner blant annet at Børre lånte Ingebrigt messing og 

kobber i 1771, et års tid etter at han sannsynligvis bosatte seg fast på Kårvollen. Da var det 

fremdeles flere år til han skulle gifte seg, og han må ha bodd på plassen uten barn og kone. 

En påfallende tendens når Børre nevner Ingebrigt er at han ofte skriver "jeg og Ingebrigt" om 

ting som åpenbart var deres felles ærender. I 1766 krevde han inn penger for tobakk til ham. I 

67 lånte han ham messing, i 68 la han ut for en forsyning tinn til ham, og i juni 1770 betalte 

Børre tilsynelatende 9 riksdaler for en forretning gjort av Ingebrigt med en P. Brun.182 Dette 

er en ikke ubetydelig sum, og tyder på at Ingebrigt håndterte kontanter. I 1771 lånte Børre 

bort messing til ham, og krevde også inn betaling for høy kjøpt av en tredjeperson for 

lillebroren.183 I tillegg til disse episodene er det flere nedtegnelser som viser at de ofte jobbet 

sammen med vedhogst og kjøring.  

Når storebroren skriver om områdene han har høstet korn og høy på, nevnes Kårvolden ofte i 

samme åndedrag som Hollen, Riasten, Østgjerdet og andre jordlapper som lå under gården. Er 

disse forholdene et tegn på at gården i realiteten hadde en fulltidsbonde ekstra innen familien? 

Det ser ut til at Ingebrigt, Børre og faren kan ha delt mye av ansvaret på gården.  

Først i 1784 giftet Ingebrigt seg, da 40 år gammel. Dette betyr at han kunne virke for fullt på 

gården frem til da, sammen med Børre hele tiden, og med faren til 1783. Fungerte Kårvolden 

og Langlandet som en og samme gård i dette tidsrommet? Det at han ikke hadde arbeidsplikt 

tyder på at han heller kan ha vært mer direkte involvert i familiebedriften. At han var 

involvert i arbeid med metall tyder på at han kan ha hatt litt eller muligens mer å gjøre med 

                                                           
181 Tretvik.  Ålen Og Ålbyggen 2. S. 215.  
182 Langland. S.342 
183 Ibid. S.344-345. 
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verkstedet. Det som er å spore av Ingebrigt i dagboka tyder på at arbeidet hans lignet 

storebrorens. 

Anders Jonsen Reitan skriver i sin bygdebok om Ålen at Ingebrigt Langland var jeger og 

fangstmann.184 Fiske, jakt og fangst er stort sett fraværende temaer i dagboka. Det kan ha vært 

Ingebrigts felt å skaffe fisk, vilt og eventuelt pels og skinn til både Kårvolden og Langlandet. 

Reitan nevner videre at Ingebrigt hadde en jordhytte ved Killingdalen. Denne benyttet han til 

sine mange jakt- og fisketurer skriver han.185 Hvis det er riktig at Ingebrigt sto for dette 

arbeidet, gjør dette at han i tillegg til å ha vært en nøkkelperson i jordbruk og mekanikk, 

hadde som oppgave å utnytte ressursene i utmarka. Reitan skriver også at Ingebrigt hadde 

vært tambur. 

Et særskilt punkt som bør tas med om Ingebrigt, er at han sannsynligvis var den eneste 

personen med unntak av Børre selv som noen gang skrev i dagboka. Dette styrker antagelsen 

om at han og broren var spesielt nært knyttet til hverandre. Notatet Ingebrigt skrev befinner 

seg på dagbokas siste side, og i en fotnote i transkribert utgave av dagboka står det at notatet 

åpenbart er ført inn på et senere tidspunkt.186 Det ser derimot ut til at det er skrevet i 1807 ved 

første øyekast. Det han skrev var: 

Dette haver ieg ingebrigt Hansen Langland skrevet med min egen haand og peen og bliik og papir. 

Hører min broder Biørn Hansen Langland till, og beder derfor at i ikke tager det ilde op at ieg icke 

bruger min selv (tilhørende) redskab men bordt oder (for) andre. Dog nødes ieg till at skrive paa 

andres papir (da) ieg har ikke saa meget papir at ieg kand skrive mit navn paa. 

Jngebrig Hansen Langland 

udi Aallen 

 

Hvorledes skall det gaae til paa domme dag alle menesker som ente da lever som enten da leve eller 

tilforn ære døde og iien (opstaate skal stilles fræm for… 

Gudfryktighet er nyttig til alle ting, den haver forjettelse baade paa dette liv som nu her, og paa det 

tilkommende. 

Herren er min retfærdighed og styrke. 

Havde Herre dit ord icke været min trøst, da havde ieg længe siden forfaret i min elendighed.187 

 

 

                                                           
184 Anders Jonsen Reitan, Ålen (Trondhjem: 1936). S.467. 
185 Ibid.S. 467. 
186 Langland. S.511. 
187 Ibid. S.511.  
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Gjertrud   
Gjertrud Pedersdatter Langland (Født Rise eller Jordsli 1736) giftet seg med Børre Hansen 

Langland i 1759, og vi må anta at hun ankom gården rundt samme tid. Hun var da 23 år, han 

27. Gjertruds far, Peder Olsen Rise var smed ved Dragås hytte.188 Han var født 1700, og kan 

følgelig ha kjent Børres far Hans, som vi har sett at jobbet samme sted. Det fortjener et nota 

bene at svigerfaren til Børre var smed. Kunnskap om metallurgi kan fort ha kommet gjennom 

kvinneleddet til gården.  

Hun må med tiden ha spilt den kvinnelige hovedrollen på Langlandet, men Børres mor, Marit 

Larsdatter Langland (Født Djupdal) døde ikke før i 1796, 93 år gammel. Gjertrud må ha fylt 

Marits rolle med tid og stunder. 

Det finnes en del nedtegnelser i dagboka som forteller om hva Gjertrud og de andre kvinnene 

i husholdet gjorde. Det å få tak i detaljene er derimot vanskelig, så for å få et best mulig grep 

om dette støtter jeg meg på generelle beskrivelser av hva som var kvinners rolle på norske 

gårdsbruk. Jeg vil også ha in mente hva husbonden selv ikke skrev at han gjorde. Det går frem 

av litteraturen om både bønder, Ålen og Rørosområdet at kvinner hadde tydelige 

arbeidsområder, men at det fantes klare avvik. For eksempel kunne kjøringen gjøres av 

kvinner, og da spesielt av enker,189 men veldig vanlig ser det ikke ut til å ha vært. Likevel er 

det noen arbeidsområder som peker seg ut i denne litteraturen, og disse støttes av min 

hovedkilde. Det dreier seg særlig om husdyrstell, matstell, barnestell, klær og seterbruk.   

I boka Kvinnekår i det Gamle Samfunn ca. 1500-1850 skriver Ingeborg Fløystad om kvinners 

arbeidsområder innen gårdsbruket. Hun hevder at det dreide seg om to hovedområder. Det ene 

dreide seg om å skaffe et levebrød ut av naturgrunnlaget. Dette handlet om å produsere 

råvarer fra jord- og fedrift. Det andre hovedområdet dreide seg om å opprettholde husstanden 

når levebrødet allerede var skaffet til veie. Når korn, kjøtt, melk, poteter, ull og skinn var i 

hus, skulle disse varene foredles og utnyttes. Mat i det daglige og mat til konservering måtte 

prepareres, klær måtte strikkes, veves og sys.190 

Tranberg og Sprauten hevder det som et fremskritt for kvinnene at hjulrokken og store 

vevstoler ble vanligere på 1700-tallet.191 Dette må ha gjort produksjon av tekstiler til et mer 

overkommelig arbeid. Vi vet fra før at kvinnene på Langlandet må ha hatt god tilgang på 

                                                           
188 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 2. S.156. 
189 Ibid. S.180. 
190 Anna Tranberg and Harald Winge, Kvinnekår I Det Gamle Samfunn Ca. 1500-1850, 2. utg. nr. 16. Skrifter 

Fra Norsk Lokalhistorisk Institutt (Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt 1994). S.47.  
191 Sprauten and Tranberg. S.94. 
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rokker, siden husbonden lagde ca. 400 stykker for egen hånd. At det fantes en eller flere store 

vevstoler på Langlandet kan også tenkes. Så vidt vi vet produserte ikke rokkene og vevene på 

Langlandet klær i større skala enn at det forsynte deres egen flokk, men dette arbeidet krevde 

uten tvil mye av kvinnenes tid. Jeg har tidligere vist at Langland produserte såkalte sneldoner, 

og forklart om bruken av disse. Denne typen innretning må også Gjertrud og de andre 

kvinnene på Langlandet hatt tilgang på. I salgslistene til rokkmakeren finnes det flere steder 

der han utelater et nummer på rokkene. Disse gikk kanskje til egen husstand. Rokkmakerens 

tekniske ferdigheter tatt i betraktning, bør det ikke være en fjern tanke at han, og eventuelt 

faren eller brødrene, kan ha forsynt kvinnene på gården med utstyr til å lage klær. Antagelig 

var dette tilfellet. Kanskje lagde de også en vevstol eller to som Gjertrud og barna arbeidet 

med.  

Tranberg og Sprauten hevder at husdyrholdet var en kvinnejobb. Om fiskebønder i Nord-

Norge og på Sunnmøre skriver de at det var kvinnene som hadde ansvaret og oversikten over 

dyra. Fordi menn var for opptatt med annet, var dette den eneste løsningen.192 Vi vet at mye 

av det samme var tilfellet i Rørostraktene og på Langlandet. Som denne oppgaven viser, bidro 

kobberverket til at flersysleri i Ålen tok en allsidig og bestemt form. Denne gjorde avgjort 

beslag på mye tid. 

Anders Reitan skriver i sin bygdebok for Ålen en redegjørelse for antall dyr på Langlandet. I 

1755 fantes det tjue kyr der. Men når Børre Langland overtok i 1783 fantes det bare ti.193 I 

tillegg til disse var det åtte ungdyr. Det var seks sauer, fire med og to uten lam, og seks 

voksne geiter. Det må, med de opplysningene, antas at stell, melking, klipping, kjerning av 

smør, ysting av ost, og skuffing av møkk og bæring av vann i og til fjøset var et både 

tidkrevende og kvinnedominert arbeid, og i spissen for dette sto Gjertrud og antagelig i lang 

tid også Marit.  

Sommeren: På grunn av de gode beitemulighetene skriver Tretvik, var seterdriften av 

avgjørende betydning for å kunne holde en stor buskap.194 Som jeg viste i kapittel 1 hadde 

Langlandet fem seterbruk. Tverrdalen, Gauldalen, Riasten, Åsvollen og Hollen. Børre var 

påpasselig med å notere begivenheten som seterflyttinga var hvert år. Tretvik hevder at det 

var kvinnene som hadde hovedrollen på seterbruket. Det var de som sto for melking og 
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194 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 3. S. 354. 
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budrott (avkastning på melkeprodukter). Som regel var dette husmora på gården.195 Dette 

stemmer godt med dagboka. Gjertrud var bestandig med til seterbrukene, mens Børres mor 

Marit, ser ut til å ha blitt på gården sammen med barnebarn ved minst en anledning. Børre 

selv var flere ganger på gården mens de andre var på setrene. Barna hadde nok også en viktig 

rolle på setrene. Tretvik skriver at både barn og innleide ble brukt som gjetere.196 Dette finner 

vi dekning for flere steder i dagboka, og dette er vist i kapittel 1. Det var på sommeren at 

melking og fremstilling av smør og ost fant sted. Dette må da ha blitt gjort på setrene, der 

hvor dyra befant seg. Etterpå må det ha blitt fraktet til Langlandet.  

Høsten: Det må ha vært en tydelig overgang fra sommer til høst i kvinnenes arbeidsmønster. 

Setrene måtte stenges, og dyra følges hjem til gården. I samme tidsrom ble høyet på setrene 

slått, noe som kvinner og barn også deltok med å gjøre. Klipping av sauer for fremstilling av 

tøy må nødvendigvis ha skjedd rundt samme tid. Høsten er også tiden for slaktinga, men det 

har vært vanskelig å få vite hvem som hadde denne jobben. Tretvik skriver derimot at 

dyreholdet var kvinnejobb, mens omsetninga av produktene var mannens område.197 Selve 

slaktinga må sies å befinne seg midt mellom det to, og kan muligens ha vært delt.  

Vinteren: Selv om melking nok avtok, må fjøsstellet likevel ha tatt sin tid på vinterstid også. 

Fjøset måtte skuffes for møkk, og dyra måtte ha vann og fôr. Bæring av dette må ha vært en 

nokså stor jobb.  

Fremstilling av tekstiler som klær tepper og sengetøy må også ha vært lettest å få gjort på 

vinteren, da ikke dyrestellet tok for mye tid. I likhet med at klokkemakeren sannsynligvis 

konsentrerte seg om verkstedet sitt, må det ha vært på vinteren og kanskje høsten at vever, 

rokker og strikkepinner gikk som mest. Tretvik skriver en del om klesdrakt i Ålen, og nevner 

ull, lin, skinn og vadmel som populære materialer. Hun skriver også at det var en del import 

av både stoffer og ferdige klær, men at også mye ble tilvirket i hjemmene. Hun hevder videre 

at spesielt kvinneklærne var nokså varierte med tanke på farging,198 noe peker mot at 

kvinnene nok også brukte tid på å fargesette stoffene de brukte til å ferdigstille plaggene.  

En god del tid må ha gått med til tekstilproduksjon, og det var kvinnene som gjorde dette. 

Vevene og rokkene må ha befunnet seg et sted i et eller flere av husene på gården, og kanskje 

kan man snakke om et slags verksted i denne sammenhengen også. Hvis vi antar at kvinner, 
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unge som eldre samlet seg for å gjøre dette arbeidet, er dette en klar arena for 

kunnskapsoverføring. Særlig kan vi tenke oss at dette ville gjelde mellom kvinnene, men 

guttebarn kan også ha lært seg å få veven til å svinge i systua på vinterstid. I det minste er det 

sannsynlig at det var her jentene lærte å lage klær av både mor, bestemor og storesøstre. 

Praktisk håndverkskunnskap må også ha gått gjennom kvinneleddene, og i sammenheng med 

klesproduksjon kan vinteren ha vært tiden for dette. 

Utvikling av jordbruket  
Flere tiltak og forandringer inntraff på gården Børre Hansen Langlands år i livet. Jeg vil i det 

følgende ta for meg noen av de viktigste. Dette dreier seg både om oppfinnelser, oppdagelser 

og forandring av praksis.  

Poteten 

Børre Langland fikk tak i poteter i 1772, og satte dem i 73. Både Tretvik, Ingstad og flere til 

ymter innpå med at han var det første i Ålen til å sette disse i jorda. Dette var utvilsomt en 

nyvinning innen jordbruket, noe som kommer frem av dagboka.  

Den 8de maj 1773 satte ieg need de jordebler (heller kartuffler) som ieg fik forgangle høst av 

velædlede Hr bergskriver Busch i Sælboe. Denne sees har endnu ingen vist av her oppe, Gud veed 

hvor det vil fremme os.199 

Dette er kanskje det fremste eksemplet på nyvinninger i jordbruket på Langlandet. Det er 

samtidig et eksempel på Langlands samhandling og kunnskapsutveksling med personer høyt 

oppe i gruvesamfunnet. En måte å bli kjent med poteten på var via prester,200 men i Langlands 

tilfelle skjedde det altså ikke helt slik. I alle fall ikke direkte. Og denne gangen kom ikke 

teknologien fra Røros Kobberverk, men fra kobberverket i Selbu, og fra han som 

sannsynligvis var Gert Busch, bergskriver ved Selbo Kobberverk på slutten av 1700-tallet. I 

boka Selbo Kobber-Værk av P.O. Rolseth finnes det videre spor etter denne 

potetmisjonerende bergverksmannen. Her blir han beskrevet som en ivrig gårdbruker med 

flere gårdbruk i sitt eie. Dette minner om Peder Hiorts hobby og jordbruksentusiasme. Rolseth 

har benyttet seg av Gerhard Schønings reisebeskrivelse av Norge, og Schøning bodde 

tilsynelatende hos Busch en tid i løpet av denne turen.201 Det må for øvrig ha vært rett før, 

eller rett etter at Schøning møtte Langland. Han siterer Schøning som skrev: 

                                                           
199 Langland. S.474. 
200 Sandvik Hilde. Da Poteten Kom Til Norge.  (2015), 

 https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/hus-og-hjem/1305-da-poteten-kom-til-norge.html.  
201 Rolseth, P.O. Selbo Kobber-Værk (Selbu og Tydal historielag, 1945). S.66-68. 
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Under min Reise, havde saavel Stedets Prest, Hr Provst Frugaard, som Betjenterne ved Selbo-Værk, 

især Hytteskriver Busch og Oberstiger Viborg begyndt at driive Potatos-avlingen, de sidste med 

temmelig Fremgang; men man torde ei giøre sig Haab om, at dette Exempel vilde hastig blive 

efterfulgt, af den gemeene Mand, som her, fremfor paa de fleeste andre Steder, er stiv, paaholden paa 

det Gamle, og Fiende af alt nyt.202 

Hvordan det gikk med potetdyrkingen til Langland kommer sjelden frem. Men i 1798 skrev 

han: 

Denne vaar var noget usedvanlig at ingen blev foerløs. Sist paa Junj var meget natkoldt. Potetskaalen 

som var opkommen frøs reent av saa den blev ligesom hul.203 

Potetene feilet altså dette året, men sitatet bærer også en beskjed om at han fortsatt dyrket den 

fem år etter at han fikk den. Kanskje har flere notiser angående dette eksistert på tapte sider.  

Poteten hadde som kjent en lang tilpasningsperiode i hele Europa. Bønder viste seg motvillige 

til å erstatte det kjente kornet med den nye rotfrukten. Først etter århundreskiftet fikk poteten 

en utbredelse av betydning. Vi vet at Langland var villig til å prøve den nye veksten, og at han 

gjorde det i 1773 og at han fortsatt holdt på med den fem år etterpå, men det går samtidig klart 

fram av dagboka at han fortsatte med korndyrkinga lenge etter dette. Kanskje satte han til side 

en åkerlapp av en viss størrelse til potetene, og kanskje ble de brukt i husholdet på gården i 

noen grad, men det er vanskelig å si noe om omfanget av potetproduksjonen ut fra denne 

kilden. Børre Langland fikk poteten i samme tidsrom som mange andre, og bidro muligens til 

dens utbredelse, men dette var midt i vekstens inkubasjonstid i Norge. Potetens videre bruk og 

nytte kjenner alle, og Langland var en av mange som kan ha lagt grunnlaget for utbredelsen.  

Kvernhuset 

Husbonden la en stor mengde arbeid i det å skaffe gården et eget kvernhus. Dette må ha blitt 

gjort for å effektivisere maling av gårdens korn. Ifølge Tretvik hadde slett ikke alle gårdene 

en slik innretning, og de som ikke hadde en selv, måtte låne kvern hos andre.204 Hvorvidt 

dette var noe som betød penger eller ei kommer ikke frem. Sikkert er det at det må ha vært et 

framskritt for gården. I mai 1778 skrev Langland:  

"Den 7de hujus var den første dag hiul-quernen oppe i elven begynte at male."205 
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For å få til dette var Langland avhengig av hjelp, og prosjektet tok sin tid. To år tidligere ser 

han ut til å ha arrangert dugnad for å sette grunnmuren på kvernhuset. I oktober 1776 skrev 

han: 

D 19 Octobr 76 sadte ieg du steenkaret til quernhuuset, og havde klockeren Jon Lundereng, Anders 

Lien, Svend ibid, Halvor Vollan, Jon Volden, Jngebregt Langland, og drængen Lars Bersvendsen Hoff 

og Hans Tellebond den uge derefter indsatte i huset.206 

Det er verdt å merke seg at Ingebrigt igjen opptrer i forbindelse med gårdens utvikling. 

Antagelig bød Langland på kost og losji og eventuelt lønn i bytte mot arbeidet som ble utført. 

At kvernhuset var et viktig fremskritt, kommer desto tydeligere frem i søknaden til 

vitenskapsselskapet. Sogneprest Peder Tønder Feldtmann skriver i skrytelisten i 

anbefalingsbrevet under punkt nummer ni: 

(Han har) "Ledet en liten bekk og i den oppsatt et kvernhus tett ved gården, hvori kvernen drives ved 

hjul og hvorpå males til husets behov, meget kunstferdig og bekvemt innrettet.207 

Det ser ut til at Langland måtte legge om vannstrømmen for å realisere kvernhusprosjektet. 

Han må ha ledet bekken dit hvor kverna kunne stå og produsere. Det er vanskelig å få full 

klarhet i hvordan dette foregikk, men det at sognepresten tar det med i brevet, og det at minst 

åtte mann bidro i arbeidet, gjør at vi må anta at det var en viktig nyvinning.  

Fjøset 

I 1802 sto det nye fjøset ferdig på Langlandet. Dette var en klar nyvinning for gården. For 

dette søkte han om premie fra Vitenskapsselskapet i Trondheim. To år tidligere, i 1800, 

noterte Børre det eneste jeg har funnet om byggingen i dagboka:  

Den uge efter Marie besøgelse var Jngebret og Peder Grinden til Syeosen og brød 

steenheller, 700, til fiøstaget som vi har begynt at myre.208 

Nå hadde Ingebrigt Jonsen Grønli kommet til gården. Han og Johanna Børresdatter var nå i 

ferd med å ta over driften. Antagelig var dette Ingebrigt Grønli, og ikke Børres bror Ingebrigt.  

  

                                                           
206 Ibid. S.483. 
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208 Langland. S.507. 
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I premiesøknaden blir fjøset beskrevet i detalj med alle sine dimensjoner og fordelaktigheter, 

så jeg velger å gjengi en stor del av det: 

Börre Hansen Langland av Holtålen prestegjeld og Trondhiems stift, Selveier i middelmådige 

kår, har året 1801 og 1802 ved vidlöftig arbeid og store utgifter, av geåsten, leire og sand 

oppsatt et storfehus, 24 sjellandske alen langt, 14 alen bredt og 2 alens tykke murer nedentil. 

Det er muret 3 alen dypt ned i jorden. 

Murene til den nedre side, som heller nedad en bakke, er litt over 7 alen höye, hvilken jevnes 

da med den övre side, som blir litt over 3 alen, så at höyden fra det nederste golv opp til 

åsene utgjör litt over 3. sjellandske alen. Oven over bemeldte åser er det innrettet 2 midtgolv 

til konservasjon for foret på lemmen, som er tömret av tre, og imellom golvene, som er 

henimot 1 alen fra hverandre, er 12 åpninger i muren til utdamping. Dessuten er 2 luftrör 

som fra fehuset går opp gjennom lemtaket. 

Taket er tekket med skifersten, som han har måttet kjöre over 2 mil samt båret over ½ mil. Til 

lys for dyra er i fjöset innrettet 3 store vinduer, 30 båsrom, og immelom hvert rom (bås) til 

avdeling en stor steinhelle. I murene er innsatt sterke jernhanker til jernbåndene, som dyra 

bindes med, samt for (har) huset dobbelte dörer. 

Foruten at dette, er ennå (også) tillaget og framkjört skifer til et tak, nesten likeså stort.209 

Fjøset ble ferdigstilt det året Børre Hansen Langland fylte 70 år. Han hadde fremdeles 19 år 

igjen å leve, men var i ferd med å bli en aldrende mann. Ingebrigt Jonsen og Johanna 

Børresdatter hadde giftet seg 8 år i forveien, og fikk skjøte på gården i 1801.210   

Oppsummering 
Børre Hansen Langland befant seg i en spesiell og fristilt posisjon, som gjorde at han kunne 

konsentrere seg om verkstedet og teknologien. Kvinnene, husmannen, barna og tjenestefolk 

tok et stort ansvar på Langlandet. Denne gjennomgangen viser langt på vei at Langlands 

stadige fordypninger i det mekaniske arbeidet ikke ville vært mulig uten denne fordelingen. Jo 

mer de andre tok hånd om barn, dyr, klær, mat, kjøring, frakt, seterbruk, høy og korn, jo mer 

tid hadde Børre til å drive verkstedet. Det fremgår av dagboka at han ved ett tilfelle hadde 

hjelp fra svigersønnen og en til med å bygge det storslåtte nye fjøset. Etter all sannsynlighet 

hadde han mye mer hjelp til dette, ellers ville det ikke latt seg gjennomføre. Han hadde sikkert 
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rollen som leder under arbeidet og antagelig var det flere involvert. Samtidig som 

klokkemakeren riktignok drev med det arbeidet som sto i nærmest relasjon til Kobberverket, 

må det ha vært i deres interesse at bøndene klarte seg i jordbruket så de kunne bli hvor de var 

og fortsette sitt lojale forhold hit.211 Mannen ble mindre bonde og mer mekaniker, mens 

kvinner og husmenn tok stadig mer av ansvaret for jord, mat, hardt manuelt arbeid, klær og 

dyr. Lojaliteten bøndene hadde til kobberverket var viktig  

Gården Langlandet hadde et verksted som genererte en inntekt i kontanter, og mye av denne 

inntekten kom fra Kobberverket. For disse pengene kunne gården gå til innkjøp av proviant 

hvis det var et dårlig år. Dette gjorde det lettere for bøndene å bli i området, og fortsette å 

samvirke med Verket med for eksempel kjøring.  Det må da ha vært i kobbertoppenes 

interesse at arbeidsdelingen var som jeg har vist. Jorda ble ikke forsømt, og det forebygget 

eventuelle sultkatastrofer. En sulteperiode ville vært langt mer kostbar for Verket å få bukt 

med enn å forebygge dem. Dersom bøndene klarte seg gjennom vanskelige tider på egen 

hånd, ville dette være ideelt.212 Menneskene på Langlandet ser ut til å ha planlagt driften etter 

disse, eller lignende tanker. 

Dette er i tråd med Tranberg og Sprautens problematisering av uttrykket "bonde". De skriver 

at "attåtnæringer" som fiske, skog- og materialvirksomhet noen ganger kunne gi bøndene 

større inntekter enn de fra åkerdrift og dyrehold.213 Disse tendensene ser vi på Langlandet. 

Det som la til rette for at det kunne bli slik, var arbeidsdelingen. "Kvinnebonden" sier de, 

hadde stort ansvar for dyrehold og jord, fordi mennene drev med annet. Derimot er det viktig 

å ikke tenke på selvbergingshushold og pengehushold som to adskilte økonomier. Dette gir 

lite hjelp til å forstå hvordan samfunnet var. De fortsetter med at de store nye næringene først 

og fremst ga arbeid til menn.214 I dette tilfellet var det bergverksdrifta som var kilden til disse 

inntektene, og Børre Hansen Langland som var mottakeren. Uten kombinasjonen av de to 

økonomiene på en og samme gård, ville alt sett annerledes ut. 

 

                                                           
211 Aud Mikkelsen Tretvik. Personlig samtale. 28.02.2019. 
212 Ibid. 
213 Sprauten and Tranberg. S.11. 
214 Ibid. S. 11.  
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Kapittel 4: Klokkemakerens univers 
 

Hvordan formet kunnskapen Langland? 

Innledning 
Kunnskap formet klokkemaker Børre Hansen Langland. Men på hvilken måte, og til hva? 

Langland var en opplysningsmann som tok inn og omsatte store mengder impulser for å drive 

og utvikle gårdsbruket sitt. Gården arvet han etter sin far, og alt tyder på at han la mye i å 

drive den best mulig og med stadige forbedringer. Vi kan også anta at han planla å overlevere 

gården til sin eneste sønn, Hans. Slik skulle det ikke gå, og dette var en av mannen i Ålens 

store sorger. De tragiske sidene ved livet får sin plass i dette kapittelet. Dagboka forteller også 

om tragedier. Hensikten med å gi dette plass, er å finne ut i hvordan hovedpersonen ble 

påvirket av hendelsene, og om de kom i veien for videre drift og utvikling på gården. La død 

og tragedier et slør over driften?   

I de foregående kapitlene har jeg behandlet boklig, teknisk og jordbruksrelatert kunnskap. I 

denne omgang vil jeg behandle alle typer kunnskap som måtte vise seg. Det er effekten av 

kunnskapen, og ikke en spesifikk type kunnskap som går under mikroskopet på de følgende 

sidene. For å greie ut dette hører det med å kartlegge hvor impulsene han mottok hadde sin 

opprinnelse, og hvilken form de tok. Hvem og hva påvirket ham, og hvordan formet 

kunnskapen Langland? 

1788 I 
56 år gamle Børre Langland gikk til anskaffelse av et par briller for å kunne se klarere. 

NB: (…) sent 2de par Briller til Svend Aspaas og 1 par beholt jeg skylder Svend 1 ort 8 s. for, 

Betalt215 

Antagelig sto han opp grytidlig, gikk til verkstedet, pusset brillene og gikk til verks. Dagen er 

kort vinterstid i Ålen, så klokkemakeren trengte lys for å kunne jobbe skikkelig med det 

finmekaniske. Brillene hjalp ham til å utnytte de få timene med dagslys til det maksimale. 

Tannhjul og ørsmå deler måtte bearbeides og monteres med stø hånd for å få klokka til å 
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tikke, og dette kunne ikke gjøres i mørket. Lyset var en dyrbar vare, og hvert minutt med lys 

ble brukt.  

Lysets hadde alltid betydd mye for ålbyggen, men kanskje ble det enda viktigere nå som han 

var på vei opp i årene. Langlands kombinerte bolig og verksted som i dag står utstilt på Ålen 

Bygdemuseum, viser tegn på hvordan lyset ble utnyttet. Verkstedet, som ligger i 2. etasje i 

huset, har to vinduer, og det ene av dem forteller at det foregikk noe viktig der. Vinduet er 

delt i seks ruter av sprosser, og den ene er en del bredere enn de andre. Både denne brede 

sprossen og rammen rundt vinduet er perforert med bittesmå hull. De ser ut til å ha blitt boret 

møysommelig inn, og her kan klokkemakeren ha oppbevart verktøy til presisjonsarbeidet. 

Han må ha stått i lyset fra vinduet og skrudd og mekket på de små delene. Vinduet fungerte 

som en verktøyhylle, og instrumentene kunne fort og effektivt gripes etter. Når dagen var som 

kortest, ga dette vinduet omtrent fem timer lys per dag.  

 

     

 

Figur 6 Den bredeste sprossen i vinduet. Legg merke til hullene. 

 

Det var en del lys, men neppe nok for klokkemakeren. Arbeidsdagene var nok ofte lengre. 

Lys før og etter solnedgang måtte han også ha. 
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I 1770 skrev han dette: 

NB. Ieg er skyldig Lars Olsen Grip for 87 alen hampsnor og for ollie i et glas in 9br 1770216 

Og i 1781: 

Den 11te jan. 81 sendt med Ole Flaae til salt og sild at kjøbe 6 rd. Mindre 6 s. Klareret. Og med Ole 

Aunet 5 ort 12 s. for glasrunder og for qvik, og skevand. Og med Ole Tranmæl 16 s. for bomolie. Kjøbt 

olie for 2 ort saa jeg er ham skyldig 1 ort 8 s. betalt ham.217 

Bomolje, som blir beskrevet her, er olivenolje av svært dårlig kvalitet. Ifølge Svenska 

Akademiens Ordbok ble bomolje av den aller dårligste kvaliteten brukt til lamper.218 Lyset 

etter solnedgang kan dermed ha kommet fra oljelamper. Verkstedet hadde i 1788 vært belyst 

med slike i flere år allerede.  

Som jeg viste i kapittel 2, var Langland opptatt av lysets betydning, og spesielt en sekvens er 

verd å merke seg også i denne sammenhengen: 

Jupiter selv som er tusinds gange større end vor Jord, io ufeilbarligen maa være beboed: thi hvorfor 

havde Gud vel givet en ledig planet 4 maaneder til tieneste, da han dog ikkun har medelt vores meed 

folk saa rigelig besatte Jord kugle en eeneste? Blodt for at beskinne et Øde Land, hvor der aldrig 

haver veret noget Levende Creatur, som havde lyset behov?219 

Gud var en logisk kraft for klokkemakeren, og han oppfattet sløsing med lys som uvettig. Vi 

kan derfor anta at han utnyttet det med omhu. Perioden med dagslys inneholdt neppe 

unødvendige pauser. Gud ga lys til Jupiter i form av solen og fire måner, og klokkemakeren 

antok derfor at planeten var rikere befolket enn jorden. Gud ville ikke finne på å sløse med 

lyset, og derfor ville han ikke gjøre det selv heller. Det klokkemakeren hadde av lys ble 

sannsynligvis utnyttet maksimalt. Han skrev som nevnt i kapittel 2 at han antok at Mars også 

var bebodd av mennesker. Siden døgnet og året der var lengre enn på jorden, måtte dette være 

et fruktbart land tenkte han. Jo mer lys, desto bedre avlinger altså. Han må ha tenkt at også 

her hadde Gud gitt lys, lyset ga liv, og livet var tett og uløselig knyttet til Gud.  

Med brillene på nesen fortsatte klokkemakeren å dreie og smi. Dette året lagde han mellom 

fem og ti klokker. Det er vanskelig å fastslå eksakt antall på grunn av en del utydeligheter og 

                                                           
216 Ibid. S.343. 
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219 Langland. S.411. 
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glidende overganger mellom årene i regnskapet i denne perioden, men han lagde fremdeles 

klokker, og verkstedet var virksomt. Dette til tross for ulykkene som skjedde på Langlandet 

de foregående årene.  

Barne- og ungdomsår 
Langland var hele sitt liv omgitt av en kunnskapskapital. Denne tilfløt ham fra flere hold, og 

den påvirket ham på forskjellige måter etter hvordan han valgte å ta den til seg. Den påvirket 

ham også ulikt til forskjellig tid. Det må i Langlands tilfelle ha begynt allerede i barneårene, 

og det var antagelig da han knakk lesekoden.  

Lese- og skrivetrening kan ha foregått på gården, og han kan ha blitt undervist av sin mor og 

far. Også Børres onkel Ole, bygdas klokker, bør tas med som en mulig påvirkning i 

barndomsårene.220 Ole Bjørnsen Langland var i tillegg til å være klokker også skoleholder, 

altså lærer. Skolen, en omgangsskole221, hadde som hovedformål å bedrive kristen 

leseopplæring. Det viktigste målet med undervisningen var å hjelpe ungdommene med å stå 

til konfirmasjon. Det gjorde også Børre, femten eller seksten år gammel i 1748. Da sto han 

først på kirkegulvet, som nummer 1, og var blant de flinkeste til å lese. Videre ser vi i 

Tretviks bygdebok at unge familiemedlemmer av begge kjønn ble konfirmert med gode 

plasseringer på gulvet i årene etter.222 Dette forteller at det må ha vært tradisjon for å lære seg 

å lese i familien Langland. De så verdien og mulighetene som lå i det å kunne tyde bokstaver, 

og disse verdiene fulgte Børre livet ut. Tretvik foreslår at familieforhold kan ha hatt sitt å si 

når det gjaldt hvem som sto først og sist på kirkegulvet. Men sier hun: det kan også ha vært 

slik at de bedrestilte familiene hadde de beste opplæringsforholdene.223 Sikkert er det at Børre 

hadde dugelige leseferdigheter ved fylte seksten år. Lesekunnskapen kom enten fra kirken via 

skolen, fra familien, eller fra begge. Lesingen var en av de mest grunnleggende 

forutsetningene for å kunne ta inn kunnskap- da som nå. 

Trolig kunne han også kunne skrive allerede i ungdommen. Sikkert er det i alle fall at pennen 

og papiret var på plass i 1754. De gjenværende sidene i dagboka begynner dette året, og det 

kan slås fast at han kunne skrive som 22 år gammel mann. Før 1754 hadde han lært to andre 

ting, nemlig å føre regnskap og å snekre rokker. Dette er det første året da en slags 

                                                           
220 Tretvik.  Ålen Og Ålbyggen 3. S.247. 
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223 Ibid. S.198. 
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serieproduksjon kan dokumenteres på Langlandet. Han lagde 26 rokker dette året. Fram til 

1777 lagde han 386 stykker. Alle ble ført opp i dagboka.  

Men hvor kom ideen med å føre regnskap fra? 

Et mulig svar ligger i Kobberverkets forlengede arm som strakk seg inn i klokkemakerens 

nabolag:   

Dragås Smeltehytte  
Langland var praktisk talt nabo med Røros Kobberverk i form av Dragås Smeltehytte som lå i 

Ålen. Gjennom hele Børre Langlands liv ble det drevet omfattende foredlingsvirksomhet av 

kobber her. Dragås smeltehytte var en av verkets aller viktigste, og Langland hadde beviselig 

bred forretningskontakt med hytteskriverne her, altså de regnskapsansvarlige på smeltehytta. 

Den første hytteskriveren her var Henrich Olsen Dybdal. Han var ansatt på hytta fra 1727224 

til sin død i 1765225. På samme tidspunkt som de første notatene vi kjenner til i dagboka, 

finner vi et notat som peker mot Dybdal. Det var 1754, og det var rokk nummer 10 som gikk 

til "Madam Dybdal"226. Dette kan ha vært Elisabeth Schielderup Dybdal, hytteskriverens 

kone.227 Deretter gikk det mellom 1754 og 1777 ikke mindre enn 13 rokker til familien 

Dybdal på Dragås. De gikk til "Kiersten, Hytteskriverkonen, Elisabeth, Giertru, Madam, 

Karen, Ane Margrete, Kiersti, Olava, Madam, Sara, Jngebor, og Karen Dybdal"228. 

Hytteskriverkonen, Elisabeth og Madam Dybdal kan ha vært samme person. Av dette går det 

frem at alle Dybdals seks døtre mottok rokker fra Langland. Dette var Giertrud, Karen, Anne 

Margrete, Olava, Sara og Kirsten. Dessuten reparerte Langland et viserur for "hyteskriver 

Dybdal" i 1762 eller 63, han lagde et vekkerur for "Madam Dybdal", nummer 31, i 1765. 

Siden jentene fikk hver sin rokk, kan det se ut til at den eneste sønnen Anders fikk ei klokke, 

noe som sikkert passet en ung mann bedre enn et spinneredskap. I 1774 gikk klokke nummer 

87, en vekker til "Anders Dybdal paa Tønset".229 Hvis det var samme person, må han altså ha 

forlatt Ålen ved denne tiden. 

Dybdal og familien hadde altså jevnlig forretningskontakt med Langland. Vi vet fra før at 

Langland også kjørte malm, eller fikk malm kjørt, til denne hytta fra Kongens Gruve, 

Muggruva og Christianus Sextus. Begynte han å holde regnskap fordi han så nytten av det hos 

                                                           
224 Tretvik. Ålen Og Ålbyggen 2. S.423. 
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226 Langland. S. 12 
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228 Langland. S.12-24. 
229 Ibid. S.3-9. 
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Dybdal? Brukte han den imponerende store, driftige og suksessrike Dragås Smeltehytte som 

modell for forretningen sin? Det var nok slik. Sikkert er det at Dybdal satt på kunnskapen som 

skulle til for å holde orden i bøkene, og sikkert er det også at de to hadde kontakt. Antagelig 

var de venner eller bekjente. Sikkert er det også at kontakten med familien Dybdal er noe av 

det første vi ser i regnskapsdelen av dagboka.  

Kontakten med Dragås slutter heller ikke med Dybdals død, tvert imot.  

Bernt Bredal var Dybdals etterfølger, og hadde tidligere vært ansatt ved Frederiksgave Verk i 

Folldal.230 Vi skal se at Dragås ble viktig for Langland også med Bredal som hytteskriver. 

Nr 46, "et 8te dages slaguhr" solgtes i 1767 til sorenskriver Peder Christian Tyrholm i 

Gauldalens fogderi for 19 riksdaler. Disse ble betalt av Bredal. Senere, i 1775, solgte 

Langland "et 8te dagers slaguhr til General Auditeur Klingenberg i Trondheim" for 14 riksd. 

Også dette ble betalt av Bredal. Dette antyder at Dragås hadde en rolle som knutepunkt. 

I tillegg til disse salgene går det frem at Langland reparerte ur for Bernt Bredal i 1763, 

1765,1766 og 1768. Videre i dagboka følger det flere transaksjoner som går motsatt vei, altså 

fra Bredal til Langland.  Mellom 1767 og 1792 finnes det en rekke dokumenterte kjøp fra 

Bredal. Disse er kjøp av: "hagel, confolium (antagelig sprit), papir, penner, jern, qvidsølv 

(kvikksølv), tenor (tinn?), jernplader, støbe og penfierer, stangjern, en ovnhat af messing, 12 

Støcker uhr lod, 2de jernplader og 7 ort staal".231  Vi legger merke til at det var herfra 

dagbokforfatteren kjøpte skrivesaker. Dette styrker tanken om at regnskapsføringen til Børre 

kan ha hatt sin opprinnelse ved Smeltehytta. Vi vet ikke om han kjøpte "penner og papir" 

herfra allerede i Dybdals tid, men det kan tenkes siden resten av handelen med hytteskriverne 

ikke bærer preg av noe lengre avbrudd. Dragås Smeltehytte var uten konkurranse den største 

og viktigste bedriften i Ålen på Langlands tid. Den skaffet levebrød for et stort antall 

mennesker, blant annet for Børres far Hans Bjørnsen.232 Han var murmester her allerede ved 

oppføringen av anlegget.233 Svigerfaren var som vist også smed her. Dette knytter Børre 

tettere til stedet, og det fra ung alder.  

Fra begynnelsen og fram til 1760 varierte arbeidsstokken med mellom 30 og ca. 45 personer. 

Dette er et forholdsvis høyt antall med tanke på at antall husstander var 126 i 1760, ifølge 
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Tretvik.234 Plassen lå under Røros Kobberverks kontroll og drift, og det må ha befunnet seg 

ekspertise innen både metallurgi og bokføring der. Det ser også ut til at stedet fungerte som et 

kontaktpunkt med større deler av landet, i hvert fall for Børre Langland. Av notatene går det 

fram at han sendte klokker herfra, og at hytteskriveren i enkelttilfeller betalte for disse 

arbeidene før de ble sendt videre. Siden klokkemakeren opprettholdt kontakten med plassen 

når hytteskriveren ble byttet ut, fremstår stedet som et etablert punkt i nettverket hans.  

Slik kan smeltehytta på Dragås og kunnskapen derfra ha formet Langland. Kanskje fikk han 

inspirasjonen til å føre regnskap herfra. Han så hvordan Kobberverket var i sving i hans 

nærmiljø, og hentet kanskje inspirasjon til egen drift herfra.  

Å holde anstendig regnskap er en betingelse for god forretningsdrift.  

Det er på det rene at han hadde kontakter her gjennom store deler av siste halvdel av 1700-

tallet. Denne kontakten kan han ha fått gjennom sin far som var ansatt her allerede før Børre 

var født. Dragås smelteplass var en selvfølgelighet for ham, var der hele hans liv, og her 

møttes folk. At den foret og formet klokkemakeren med kunnskap, og ikke minst utgjorde et 

marked, er bortenfor tvil. Smeltehytta og administrasjonen var sannsynligvis en 

hovedinspirasjon i forbindelse med regnskapsføringa til Langland. 

Svenske impulser 
Vi vet allerede om klokkemakerens reise over Kjølen. Dette er den eneste sikre indikasjonen 

på at han selv beveget seg utenfor Norges grenser. Likevel spiller Sverige en rolle videre etter 

denne turen, og faktisk også før. Allerede i 1758 eller 59 (omtrent ti år før reisen), lagde 

Langland "nogle stilker" til en "Tur John i Sverig".235 Antagelig var dette snakk om 

pipestilker man stikker i pipehuset og røyker tobakk med. Ett eller to år senere, i 1760, gjorde 

klokkemakeren en betydelig handel med en svenske. Denne mannen må enten ha vært 

klokkemaker selv, eller vært på oppdrag for en: 

 

Ano 1760 d : 12te Martij 

Da kiøbte en Spillemand fra Sverig Navnl: Erich Gundbiørsen et jnstrument af mig til at skiere op 

hiullene til slaguhrene og derfor haver betalt mig 12 2.236 
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Han solgte klokkemakerverktøy til svensken. Prisen, mer enn tolv riksdaler, forteller om en 

kostbar gjenstand. Ei ku kosta til sammenligning ca. fem riksdaler i samme periode, og 

slagurene fra Langlandet mellom femten til litt over tjue riksdaler.   

Samme år solgte han nok en pipestilk, denne gang til "Erick Spillemand".237 Dette må være 

den samme mannen. I 1763 eller 64 solgte han til "Nils Nilsen i Sveeg Sogn i Sverig stilker 

for 3 18238".239  Samme år reparerte han et lommeur for "hattemager-Svend Simen Hammerin 

fra Stochholm".240 I mars 1767 fikk Børre tilsendt 12 "messing heul" fra Ole Tomte i Sverige. 

"Men var ikke af den beste messing".241 Men Børre så gjennom fingrene med dette og tilga 

Tomte for den dårlige messingen. For etter hans egen reise til Sverige, i 1770, ser Tomte ut til 

å ha vært på besøk på gården i Ålen. Han fikk da et antall pipestilker, og det fremgår at han 

fikk disse som lønn.242 Altså hadde Børre svensk arbeidskraft på gården i en viss periode, og 

de ser dermed ut til å ha vært skuls. Det samme året i oktober reparerte han et lommeur til en 

"Nils Tørensteen i Sverig".243  

Til sammen, og i tillegg til Sverigereisen kan vi konkludere med at Børre Langland hadde 

temmelig gode svenske forbindelser.  

Tilbake i 1765 inntraff det også en hendelse som involverte en svenske, men av det heller 

dystre slaget.  

N.B. Natten til den 8de junij som var Løverdag, da skeede et usedvanligt og forskrekkeligt mord i 

Brecken, i Røraas prestgjeld. For en mand som heder Haakan Gaards svend, da hans moder hans 

kone og 2de af hans børn blev myrdet paa deres senge om natten. Et barn som var det 3die blev med 

sig igien, ellers har der blevet 5 liig, og det barn siges at vere 9 aar, som siger, at en sort mand kom 

ind om aftenen og slog sig, og saa sin moder, saa hun skreg, men mindes det ikke.244 

Altså et firedobbelt rovmord. Det ser ut til at et barn på 9 år var vitne til udåden. Dette var nok 

ikke dagligdags i traktene, og må ha sjokkert omgivelsene. 

Om lag en og en halv måned senere skjedde det noe bemerkelsesverdig, og det kan se ut som 

om Langland fikk ta drapsmannen i nærmere øyensyn.  

                                                           
237 Ibid. S.44. 
238 3 riksdaler og 18 ort, så det må ha vært en god del stilker. 
239 Langland. S.56. 
240 Ibid. S.9. 
241 Ibid. S.331. 
242 Ibid. S.70. 
243 Ibid. S.11. 
244 Ibid. S.451. 
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N.B. D. 18de Julij 1765 kom her 3de mænd fra Røraas med den ugudelige mordere, som slog ihiel 

afvigte 7de junij de 4 menisker i Brekken, hvorfore hand blev forskrevet paa alle vide veier, saa han 

omsider blev greben i Sverige i sit eget fædrende land, og fangen ført hid til lændsmannen Anders 

Grydback. Og paa tinget paa Almaas d 21 Julij fik han den dom, at han skulle knibes 3 gange mellem 

retterstedet og der gierningen var giort, og derefter hans hoved afhugges og derefter sættes paa en 

stage hans hoved, og det andre paa steil.245 

Det Børre skrev om er det såkalte mordet i Brekken. En svenske ved navn Niels Eberg drepte 

husmora, kårkona og to barn midt på natten på gården Håkågård i Brekken, som da lå under 

Ålen tinglag.246 Ifølge Reitan lød dommen at han skulle knipes med glødende ildtang tre 

ganger mellom gjernings- og retterstedet, deretter få høyre hånd hugget av, for så å bli 

halshugget. Hodet skulle settes på en stake.247 Langland hevder også at kroppen skulle legges 

på steil. Etter udåden, hadde drapsmannen klart å flykte tilbake til hjemlandet, hvor han ble 

pågrepet og ført tilbake til Norge og Ålen.248 I dagboka er det senere ført inn et notat hvor 

Langland hevder at morderen ikke ble henrettet, men døde i fengsel249. Reitan og Langlands 

historier utfyller hverandre, og harmonerer godt. 

Også det politiske svenske bildet påvirket antagelig Langland. Det er i hvert fall tydelig at han 

holdt seg orientert om politiske forhold i nabolandet. I et notat han kalte for "Anhang til aaret 

1766" skrev han: 

"Dette aar kom Prinsessen Sophia Magdalena til Sverig og siden blev ej taksigelses-festen som holdtes 

hver 13 jan mere holdet."250 

Ifølge denne fotnoten i dagboka ble takksigelsesfesten ikke lengre feiret. Dette var en høytid 

for å minnes svenskenes tilbaketrekning etter den store nordiske krig i 1720.251 Sofia 

Magdalenas ekteskap med Gustav den tredje av Sverige var ifølge Svenskt biografiskt lexikon 

et utpreget arrangert og politisk ekteskap for å styrke båndene mellom Sverige og 

Danmark.252 Dette kan ha påvirket Langlands og andre nordmenns forhold til Sverige. Sent på 

                                                           
245 Ibid. S. 452. 
246 Reitan. S. 81. 
247 Ibid. S. 81. 
248 Ibid. S. 81. 
249 Ibid. S. 452. 
250 Langland. S. 457. 
251 Dette er ført inn som en fotnote i transkripsjonen av dagboka, og er dermed en opplysning fra Trond Bjerkås. 
252 Svensk Biografiskt Lexikon.  

https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/6156  
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1600-tallet og på begynnelsen av 1700-tallet herjet svenskene voldsomt i Ålen- og 

Rørostraktene, og de må lenge ha vært å anse som fiender.  

I 1678 inntok svenske soldater under ledelse av generalløytnant Carl Sparre Røros Bergstad. 

Der brukte de ifølge H.C. Dahle først kirken som stall, en fornærmelse i seg selv, før de brant 

byen til grunnen. Bønnene om å spare kobberverket ble ikke hørt, og Røros med tilhørende 

verksbygninger lå tilbake i aske. Ifølge Dahle greide deretter rørosingene å jage svenskene, og 

tok til og med livet av en hel del av dem. På vei hjem brant svenskene like godt opp Feragen 

Hytte før de forsvant. Skadene beløp seg til over 60 000 riksdaler, ikke medregnet kobberet 

som fienden tok med seg.253 Siden hus og verksteder lå i ruiner, må livet ha vært svært hardt 

på Bergstaden etter angrepet. Likevel skulle den bygges opp temmelig fort.  

Våren og sommeren året etter var gjenreisningen i full gang. Men brannstifterne ville ikke gi 

seg. Denne sommeren kom de med et streifkorps, denne gang under ledelse av en oberst 

Planting, som sved Bergstaden til grunnen en gang til.254   

I 1718 gjorde svenskene på nytt et innfall i forbindelse med den store nordiske krig. Denne 

gangen møtte de betydelig motstand, blant annet fra et beryktet skiløperkompani fra Holtålen. 

Dette angrepet fikk sin endelige slutt med beskjeden om at Carl den 12. hadde falt i 

Fredrikshald, og at alle soldater skulle gjøre retrett. 255  

Svensker hadde altså ulike motiver for å komme til Rørostraktene. Som nasjon kom Sverige 

for å erobre og plyndre, mens sivile kom med mer blandede hensikter. Vi vet fra før at mange 

kom for å arbeide ved gruvene. Innflytelsen fra, og tilstedeværelsen av svensker ser ut til å ha 

vært omfattende og av varierende art. 

Langland på sin side må ha hatt et noe ambivalent forhold til Sverige. Hans foreldre og 

besteforeldre må ha opplevd de svenske innfallene, og kan ha fortalt om dem. Sverige hadde i 

sin tid sabotert levebrødet til alle som på en eller annen måte var tilknyttet kobberverket, men 

i Børres livsløp var det stort sett fredelige berøringer landene imellom. Det kan ha bidratt til et 

bedre naboskap at nordmennene sluttet å lovprise svenskenes retrett 13. januar hvert år. 

Klokkemakeren dro nytte av det forsonlige forholdet ved å utføre transaksjoner over grensen. 

Det ser også ut til at han hadde besøk fra Sverige på gården. Kunnskap og impulser kunne 

utvilsomt nå fram til Langlandet fra Sverige. Denne hyppige kontakten, og da spesielt med 

                                                           
253 Dahle. S. 69-70. 
254 Ibid. S. 71-72. 
255 Ibid. S. 112-117. 
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Dalarna-området hvor klokkemakerkunsten sto så sterkt, kan ha hatt sitt opphav i familien. 

Børre Langland var nemlig ¼ svensk. Bjørn Hansen, Børres farfar, innvandret fra Sverige 

ifølge både Reitan256 og Tretvik.257 Dette betyr at Børre må ha hatt slekt i Sverige. Det har 

ikke lyktes meg å spore opp eventuelle tremenninger eller grandonkler til Børre i Sverige. 

Kanskje hadde slektskapet på den andre siden av grensen en betydning for det svenske 

nettverket vi har sett omrisset av, og som opplagt bidro til å forme livet til mannen i Ålen. 

Den svenske innflytelsen som traff Langland var spesielt sterk gjennom 1760- årene, men 

strakk seg tilbake til senest 1758. Familiens svenske gren taler for at den også kan ha vært 

virksom før dette.  

1770-1780. Langlandets store tid 
Ved inngangen til 1770-årene var Børre Hansen Langland en av de dugeligste klokkemakerne 

i distriktet, og han hadde etablert et omfattende nettverk av handelsforbindelser. Dette tiåret 

bar preg av å være en utøvende tid, mer enn en formativ. Der han befant seg i støpeskjeen i de 

foregående årene, var han nå en utøvende mester. Det vil fremgå av denne delen at 

dagbokforfatteren, som nå gikk inn i førtiårene, begynte å fatte nye interesser. Børre var ved 

inngangen til tiåret far til fire barn, og skulle snart få to til. Hans og Johanna skulle komme til 

verden de nærmeste årene og forøke en allerede livlig flokk med unger. Drenger befolket også 

gården i dette tiåret. Begge foreldrene og broren, husmannen Ingebrigt bodde også på 

eiendommen. Gården yret av både nytt og levd liv.  

Smeltehytta på Dragås dundret av gårde noen få kilometer unna, og røstet, smeltet og sendte 

av sted kobberet fra Nordgruvefeltet. I takt med de gode tidene på smeltehytta, var også 

verkstedet på Langlandet inne i en gullalder. Herfra kom det klokker, signeter, rokker, sneller, 

ljåer og alskens verktøy og bruksgjenstander. Fra 1769 til 1775 laget Børre ca. 40 klokker. 

Etter nummer 93 som er den siste, mangler det fire sider av dagboka. På hver side er det 

vanligvis plass til mellom 12 og 15 klokker, og hver side strekker seg over litt over et år. Så 

gjennom 70-tallet kan antallet grovt regnet ha kommet opp i 60-70 klokker. Dette er noe 

mindre enn gjennomsnittet, ca. 9 stykker i året, men det hadde sine grunner. Langland 

perfeksjonerte nå sine evner og kunnskaper som smed, og det var nå produksjonen av signeter 

virkelig tok fart. Det var i 1771 han fikk smia av Peder Hiort, og etter dette må 

signetstikkeriet ha tatt mye av tiden. Langland skrev også meget flittig disse årene. Desenniet 

preges av hyppige og detaljerte notater, og de forteller om stor produksjon, handel og mye 
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arbeid. Årene med inntak av nye impulser var foreløpig forbi, og kunnskapen ble satt ut i 

praksis. Tiden var inne for å høste fruktene av den lange tiden med læring. En annen tydelig 

tendens i denne perioden er at Langland vendte blikket mot verden utenfor.  

Verkstedet gikk altså som aldri før. Dette er uten tvil den mest virksomme og varierte 

perioden for denne delen av bruket på Langlandet. I 1770-årene førte Langland dagbok i fem 

paralleller: ett regnskap for rokker, ett for signeter, ett for klokker, ett for "mindre ting" og til 

sist dagboka. Hist og her førte han også hva han kjøpte av materialer samt andre typer 

handler. Fra 1775 finner vi en slags sjette del som har tittelen "Adskilligt Som Forefalder". 

Den inneholder diverse notater over handel, spesielt med proviant. Den dokumenterte 

virksomheten i denne perioden er så omfattende at Børre Langland kan ha trengt hjelp i 

verkstedet. Det er fra før på det rene at han hadde hjelp av både familie og drenger til å drive 

jorda og ta hånd om dyra. Produksjon av mat og klær til gården la nok heller ikke Børre seg 

stort opp i. Men verkstedet hadde en så bred og stor produksjon at det er vanskelig å se for seg 

at han var alene om dette. Derfor kan det være fristende å anta at enten faren eller en dreng 

eller to hadde plass bak dreiebenken og i smia disse årene. Metallarbeidene stikker seg 

spesielt ut, og her følger en redegjørelse for disse så langt det lar seg gjøre.  
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Figur 7: Smia til Børre. Den er i dag murt igjen. 

Fra 1769 til 1781 har jeg telt antall arbeider som med sikkerhet innebar metallbearbeiding og 

smiing. Likevel: Mange sider av dagboka fra denne perioden er tapt, og det ble trolig lagd 

langt mer. 



90 
 

 

Figur 8: Skål i messing av Børre H. Langland 

Han lagde en ring, en lås uten videre spesifikasjon, åtte punglåser, to hengelåser, to stk. lås 

med nøkkel, fem kistelåser, en "fittelås", tre geværlåser, ti nøkler, ni spenner, fire sagblader, ti 

snushus, to lysestaker og "kjærkens lysestager", fire dåser, en bajonett, ett urkjede, to 

brilleinnfatninger og "et glasøyepar", "en skaak jern", en hestesko, syv sakser, åtte kniver 

inneholdende messing og sølv, to passere, to tenger, fire sylskaft, fem geværskruer, to ljåer, 

en messingflaske, fire pistoler og en ring av sølv.258  
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Figur 9: Punglås av m 

essing med tilhørende lærtaske. 

 

Videre finnes det oppføringer hvor objektet er uidentifiserbart, men det kan ha vært snakk om 

metallarbeider. Han skriver også seks steder at han har "smidet paa en kiste", uten at det er 

klart hva dette betyr. Det må derimot ha krevd sin smed. Under en liste som heter "om 

reparation paa uhrer" nedskrevet mellom 1768 og 1771 står det oppført nitten tilfeller av 

reparasjoner. Disse kan også ha vært metallarbeider. Som nevnt i kapittel 2 var antallet 

signeter 77 mellom 1770 og 1783, og antallet klokker i 70- årene er dels dokumentert og dels 

anslått noen avsnitt over dette.  

Samtidig fortsatte han med trearbeidene. Et større antall rokker, sneldoner, pipestilker og 

annet fortsatte å komme fra gården. Trearbeidene av Langland har ikke vært til å spore opp. 

Kanskje står de på et loft et sted, eller muligens blitt brukt til å fyre i peisen med. Det skulle 

vært svært fornøyelig å se om de var like kunstferdig utført som metallarbeidene. 

Kunnskapen han hadde samlet opp gjennom ungdomsårene og tidlig voksen alder, gjorde seg 

på mange måter gjeldende når han var midt i livet. Han kunne på 1770-tallet det som skulle til 
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for å produsere bredt og noenlunde stort, og årsakene til dette var sammensatte. Han hadde et 

kontaktnett og et marked. Han hadde på den ene eller den andre måten lært seg 

klokkemakerkunsten, og han var en dugelig smed. Dette forhindret ikke at han fortsatte å lage 

mindre og enklere ting. Det var nok viktig med bredde i produksjonen. Denne bredden 

dokumenterte han i en dagbok hvis papir og penner kom fra Dragås smeltehytte, i alle fall til 

tider. Dragås, og i sin tur Røros kobberverk, kan ha vært en hovedinspirasjon opp til det 

toppunktet gården nådde i 1770-årene. Også den tette kontakten med Sverige kan ha vært 

utslagsgivende, og da spesielt for klokkeproduksjonen. Det langvarige svenske nærværet 

rundt kobberverket var mangefasettert, og det ser ut til at kontakten over grensen spilte ulike 

roller i tiden opp mot 70-tallet. Kobberverket lå i sør, og Sverige i øst, men samtidig lå 

Trondheim i nord-vest. Også på denne kanten var vitenskapen i full sving. 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, ble stiftet i 1760, da som Det 

Trondhjemske Selskab, av Johan Ernst Gunnerus, Gerhard Schøning og Peter Friederich 

Suhm. Selskapet som jeg vil kalle det herfra, er virksomt den dag i dag, og skriver om seg 

selv på sin hjemmeside: 

"Gunnerus, Schøning og Suhm var inspirert av sin tids idéer og idealer i den forstand at de støttet 

opplysningstidens krav om å la erfaring og fornuft rettlede menneskets tenking og aktivitet. Og de ville 

bruke sin lærdom til å forske og formidle. Norge var rikt på natur- og menneskelige ressurser, men 

manglet de nødvendige institusjonene som kunne lede arbeidet med å kartlegge hva som fantes, og 

finne ut hva det kunne brukes til. Organisering av sin virksomhet og sine sosiale aktiviteter i 

foreninger eller selskaper lå i tiden. Frimurerlosjer, dramatiske-, musikalske-, lese- og patriotiske 

selskaper og klubber så dagens lys i en rekke europeiske byer. I de lærde selskapene stod særlig 

empirisk og eksakt naturkunnskap, ofte kalt «de nye vitenskapene» i fokus."259  

Selskapets fokus var naturvitenskap, religion, økonomi og historie. Lenge var det Norges 

eneste lærde selskap. Fra 1772 begynte også Selskapets opplysningsarbeid som 

landhusholdningsselskap, og med det rette seg mot folk som Børre Hansen Langland. For å 

oppfordre til fornuftig og effektivt jordbruk, skulle en hovedoppgave for selskapet bli 

premieutdeling til bønder og gårdbrukere.260 Monica Aase tok i sin hovedoppgave Patrioter 

og Bønder fra 1987 for seg selskapets arbeider med premieutdelingene i landbruket. Hun 

argumenterer med at de patriotiske tendensene i embetsstanden lå til grunn for denne 
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260 Monica Aase, Patrioter Og Bønder : Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs arbeid med 
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reorienteringen.261  Videre hevder Aase at impulser fra kontinentet er viktige for å forstå 

hvorfor premieutdelingene i det hele tatt forekom. En motreaksjon på merkantilismen er en 

delforklaring til premievirksomheten hevder hun. Spesielt trekker hun frem Francois 

Quesnays Tableu economique fra 1757. De fysiokratiske ideene som ble presentert i dette 

verket, hevdet stikk i strid med merkantilismen at det var jordens utnyttelse, og ikke handel 

som ledet et land til velstand. Videre gjør Aase rede for Ludvig Holbergs, men også 

grunnleggerne Schøning og Suhms liknende tanker, og antyder med dette at de hadde adoptert 

deler av disse ideene. Hun gir den gruppen personer som la stor vekt på jordbruket, men som 

ikke var en del av bondestanden selv, samlebetegnelsen "patrioter". Alle bønder ble etter hvert 

gjenstand for patriotenes påvirkning hevder Aase. Dette skjedde gjennom skrifter, 

foregangsmenns gårder, og ved at bøndene lærte av hverandre.262 En hovedhensikt og et mål 

Selskapet jobbet etter var, at premieutlysningene skulle føre til et mer variert jordbruk. I 

krisetider ville da bøndene ha flere ben å stå på.263 Hvis vi tar et steg tilbake, ser vi at Børre 

Langland hadde flere trefningspunkter med personer som sikkert kan gå under betegnelsen 

patrioter. Schøning og Hiort er to av disse. 

Landhusholdningsselskapet premierte bønder som utmerket seg innen jordbruket. Dette ble 

annonsert i Adresseavisen, og utlysningene kan også ha blitt annonsert fra prekestolen i Ålen. 

Før 1800 kom det inn seks søknader fra herfra, men ingen av disse var fra Børre Langland.264 

Likevel forteller dette at selskapets utlysninger, og dermed selskapet selv, var godt kjent i 

traktene Langland beveget seg i. Året selskapet rettet blikket mot landbruket sammenfaller 

brukbart med både Schønings angivelige besøk på Langlandet, Peder Hiorts leveranse av 

Børres smie, Børres leveranse av tre klokker til Hiort, og begynnelsen Langlandets storhetstid.  

Aase hevder videre at selskapet la stor vekt på undervisning. Dette skulle foregå fra patriot til 

bonde, men også fra bonde til bonde og fra patriot til patriot. Men hele tiden: det eksisterte en 

ovenfra-og-ned-holdning. Bøndene skulle belæres, men også oppmuntres. I denne 

sammenhengen nevner hun at mange av patriotene hadde gårder som sto som gode 

eksempler.265 Dette var tilfellet med blant andre Hiort. Han eide flere gårder og eiendommer i 
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Rørostraktene, og den han antagelig var mest kjent for het Engan, eller Hiort-Engan. Her 

hadde han et stort antall husdyr, en svært forseggjort barokkhage og et stort parkanlegg.266  

Utlysningstekstene for premiene ble trykket på det Monica Aase kaller plakater. Teksten på 

denne plakaten ble forfattet sentralt, og av selskapets medlemmer.267 Teksten inneholdt 

informasjon om hva som skulle utføres, størrelsen på premien, tidsfristen for å søke, noen 

ganger hvordan arbeidet burde utføres, men aldri hvorfor.268 Ute på bygda, var det presten 

som sto for distribusjonen av plakattekstene. De ble lest høyt i kirken. Videre var presten 

behjelpelig med å rettlede bøndene når de skrev søknadene til Selskapet. Sist, men ikke minst, 

var det presten som delte ut premiene, dette skjedde i kirken, og gjerne med en liten tale for å 

gjøre stas på vinneren.269 Prestens rolle i premievirksomheten var altså sentral.  

Hvordan påvirket og formet Selskapet Langland?  

For å begynne litt ovenfra, så skal det sies at Selskapet slett ikke hadde så stor innflytelse over 

alt sier Aase. Enkelte fylker hadde svært få søknader til premiene. Hun går faktisk til det steg 

å si at antallet søknader for årene 1772-1806 var "miserabelt lavt". På totalt 665 utlysninger, 

kom det inn 1771 søknader, altså 2,7 søknader pr. utlysning.270 Videre viser Aase at jo lenger 

et fylke befant seg unna Selskapet i Trondhjem, jo lavere antall søknader kom det derfra.271 

Sør-Trøndelag er den soleklare vinneren i antall søknader mellom 1772 og 1806. Fylket hadde 

338 søknader, eller 19% av alle søknadene denne perioden på landsbasis. Til sammenlikning 

hadde Finnmark 6, Østfold 39, Rogaland 130, Nord-Trøndelag 241, og Hedmark 151 

stykker.272 At det var en overvekt av søknader fra de områdene som lå nær Trondheim er ikke 

så rart synes Aase. Embedsmennene i Trondheim kjente disse områdene godt. De visste hva 

bøndene her var i stand til å få til.273 Dette er antagelig en underdrivelse. Selskapets 

medlemmer kjente ikke bare området godt, de kjente det som sin egen bukselomme. Dette var 

deres egen bakgård, og de visste hvilke spesialiseringer Kobberverkene hadde bidratt med til 

gårdbrukerne her. 

Mellom 1772 og 1806 annonserte Selskapet premier for: Rydding av husmannsplass, graving 

av grøfter, planting av hekker med bær og grøfter på siden, nydyrking, generell 
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jordforbedring, utviding av dyrket jord, dyrking av humle, plante kirsebærhave, bruke jorden 

til poteter, kål eller andre rotvekster, avle mest mulig kålrot, dyrke lin, dyrke mest mulig 

poteter, dyrke tobakk til ett års eget forbruk, grave brønner, ta i bruk engelsk sau, bygge et 

steinmurt fjøs med treverk først 3-4 alen over jorden, bygge fjøs med lufting og vinduer, legge 

tak med skiferstein, bygge et steingjerde, veving av diverse klær og tekstiler, lage kvernstein, 

lage treur, steinheller, gjøre metallarbeid, lage spinnerokker, felle rovdyr etc.274  

Selv om Langland bare søkte premie for to av disse utlysningene, nemlig steinfjøset og 

treuret, kan gården sies å ha blitt drevet i tråd med det Selskapet ville fremme av jordbruk. 

Metallarbeidene spesielt, men også med jordbruket. De dyrket både neper og poteter, de grov 

grøfter, gjødslet og roterte på jorda, bygget et kvernhus (meget kunstferdig innrettet ifølge 

sogneprest Feldtmann)275, drenerte en myr og avlet høy der, bygget et 300 alen langt 2 alen 

bredt og 2 ½ alen høyt steingjerde, dyrket tobakk, grov en brønn, hadde en husmannsplass tett 

til gården og drev generell og kontinuerlig jordforbedring, noe som var ett av selskapets 
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overordnede mål. Han gjorde svært mange metallarbeider, men dette er gjort rede for og 

trenger ingen videre forklaring her. Og så bygde de fjøset, som fremdeles står der de satte det. 

 

 

Driften på Langlandet ser altså ut til å ha vært i tråd med det Selskapet anså som fornuftig 

gårdsdrift. Så selv om han ikke alltid søkte premiene, ser han ut til å ha gjort mye av det 

Selskapet oppfordret til. Etter all sannsynlighet gjaldt dette flere gårdbrukere i Ålen. I tillegg 

til Børres yngre bror John Hansen Skårdal, søkte følgende personer fra Ålen premie før 1800: 

Peder Hansen Langrøe, Peder Olsen Løvre, Ambrosius Pedersen Morset, Hans Pedersen 

Langrøe, Ole Pedersen Løfre, Hans Johnsen (to søknader, den ene sammen med John Hansen 

Skordal276) og Thomas Pederssen Talnæss. Disse søkte fra 1773 og frem til 1800.277  

                                                           
276 Dette viser at Børres Bror, John, i likhet med Børre søkte to ganger, og at han gjorde det to ganger før Børre 

selv søkte. Observert på spesialsamlingene til DKNVS. 
277 Monica Aase. Premiesøknader til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 1772-1848 : Landbruk, 

husflid, småindustri og rovdyrjakt, (Trondheim: Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, 1988). 

S.46. 

Figur 10 Steinfjøset Langland søkte premie for i 1802. Vinduskarmene er over en meter dype på innsiden. Hvis man zoomer 
på bildet, kommer detaljene i steinarbeidet bedre til syne. 
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Selskapet hadde altså en klar innflytelse på gårdbrukerne i Ålen, men høyst sannsynlig kom 

denne innflytelsen også i form av selskapets Skrifter, og ikke bare fra premieutlysningene. 

Siden premieutlysningene fra selskapet hadde størst påvirkning i Sør-Trøndelag og dermed 

Ålen, er det sannsynlig at skriftene også ble lest av bøndene her mer enn flere andre steder.  

Jeg velger å stoppe opp ved to av disse søkerne. John Hansen Skårdal, og Ambrosius 

Pedersen Morset. Begge bærer likheter med Børre Langland.   

John Hansen tok over Skårdal ca. 1762. Som bonde på gården sørget han for solid drift. Som 

sin bror var han bonde, men drev også med kjøring for Kobberverket. Han ble gift inn på 

gården med Ragnhild som var tremenningen hans. Ved hennes død i 1798 var formuen i boet 

på 280 riksdaler, og det var ikke småpenger poengterer Tretvik. Boet etter Ragnhild viser 

også at hun og John hadde drevet utlån av penger som ikke var tilbakebetalt.278 Gården satt 

altså på en god del kapital. I 1780 søkte han om premie for et steingjerde de hadde bygd. 

Disse var ifølge sognepresten i tråd med Selskapets krav i utlysningen. Dessuten kunne han 

fortelle: John var en streber som satte mye til for generell forbedring av gården sin. Han ble 

beskrevet som utrettelig, flittig og lystig i sitt virke som bonde. Videre kunne presten melde at 

John var populær blant sine naboer, og hadde et godt rykte. Til sist ble han beskrevet som 

redelig, from og edruelig. Presten anbefalte varmt premie for John Skårdal.279 John fikk i 

1775 sønnen Børre. Han ble klokkemaker som onkelen sin,280 og kan ha gått i lære i 

verkstedet på Langlandet.  

Ambrosius Pedersen Morset bodde i nabosognet Singsås. Olav Ingstad skriver at han først og 

fremst var signetstikker, men også klokkemaker, og drev med mange ulike metallarbeider. 

Han lagde ikke mer enn 15 klokker sier Ingstad, men sønnen, Peder, lagde oppimot 200 

stykker.281 I premiesøknaden til Morset skriver presten at han har drevet mye med stål- og 

messingarbeider. Videre sier han at Morset i likhet med Langland, laget sitt eget verktøy. 

Presten sier også noe om at Morset eide en bok som kunne stenges med en lås.282 

Det er bortenfor tvil at Børre Hansen Langland kan ha lest, og antagelig leste Selskapets 

Skrifter. Selskapets innflytelse i traktene er allerede etablert, og at Norges eneste lærde 
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selskap befant seg i Trondheim og publiserte utgivelser om siste nytt innen vitenskap, må ha 

gjort dem populære i visse kretser, og sannsynligheten er stor for at Klokkemakeren var en del 

av en av disse kretsene. Jeg vil nå gå igjennom utvalgte deler av Selskapets Skrifter fra 

utgivelsene startet og opp til 1800. Børre Hansen Langland kan ha lest noen, flere av, eller 

kanskje alle disse artiklene.  

Selskapets Skrifter var og er en rekke utgivelser med vitenskapelige artikler over en bred lest. 

Den første kom ut i 1761, ett år etter at Selskapet ble grunnlagt. Bindene utkom sporadisk. 

Fram til 1878 utkom bare 16 stykker, men halvparten av disse kom ut før 1800. Derfor hevder 

Arild Stubhaug, er det grunn til å anse denne perioden som en pionertid og glansperiode for 

Selskapet og dets utgivelser.283  

I Skrifter mellom 1761 og 1800 finnes det vitenskapelige artikler skrevet av Selskapets 

medlemmer, men også av andre. Temaene spenner vidt, og artiklene er ofte inngående i ett 

begrenset og litt sært tema (sett med dagens blikk), mens de andre ganger er av mer 

allmennyttig karakter. I det første bindet ser selveste Johan Ernst Gunnerus ut til å ha fått 

sansen for fugler, og presenterte hele to artikler om temaet.  Om Hav-Hesten, en Søe-Fugl, og 

Om nogle Lom-artede Fugle. Gerhard Schøning var allerede da mer orientert om livet på 

landsbygda, og bidro blant annet med en artikkel om uår, og en om reisning av bygninger. 

Gunnerus hadde også med en artikkel av det mer filosofiske slaget, nemlig Betragtninger over 

Sielens Udødelighet. Videre fantes det en oversikt over viede, fødte og døde i Trondhjems 

Stift mellom 1758 og 1760.284 Schønings artikkel omhandlet også nytten av kornmagasiner.285 

Allerede i det første nummeret synes altså allsidigheten ikke bare i utgivelsen, men også hos 

Selskapets medlemmer. Her var filosofiske, naturvitenskaplige og allmennyttige temaer 

representert. Stubhaug holder frem at det i København var en gryende interesse for de såkalte 

nye vitenskaper. Botanikk, geologi og zoologi og andre fag som utforsket og kartla naturens 

ressurser, var i vinden. Både praktisk nytte, teoretisk interesse og økonomisk utbytte var 

motivasjonsfaktorer bak dette hevder Stubhaug. Ønsket om å utnytte Norges naturressurser og 

utvikle landene økonomisk var dessuten aktuell rikspolitikk.286  

                                                           
283 Arild Stubhaug, "Historisk Overblikk, Høydepunkter i skrifter og forhandlinger 

1761-2011 " Det Kongelige Norske 

Videnskabers Selskabs Skrifter 4 (2011). S.3-4. 
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Som følge av stor begeistring fra alle kanter for det første bindet, drøyde det ikke mer enn to 

år før neste publikasjon var klar. I dette bindet lovet Gunnerus innledningsvis at Selskapet 

skulle jobbe hardt for å i fremtiden stadig gi ut nye bind. Han skrev i dette nummeret en god 

del om sjødyr og vekster, faktisk hele åtte artikler. Schøning skrev om den legendariske Petri 

Qvirines fra Venezias skipsforlis på Røst, og om et nytt kart over Norge.287 Johan Daniel 

Berlin hadde med en artikkel om været som hadde vært i Trondheim i 1762.288 Gunnerus var 

soleklart mest representert denne gangen, og med hans artikler var det en klar overvekt av 

naturvitenskap dette året.  

I utgaven fra 1765 er det fremdeles Gunnerus, og fremdeles skapninger i naturen som får mest 

plass. Spesielt fugl var i vinden denne gangen. Både tyvjo og skarv fikk hver sin artikkel. 

Haifisken Brugde fikk også sin. Naturforskeren og presten Hans Strøm skrev også i dette 

nummeret. Han skrev fire artikler om fisk, fugl og insekter. Berlin skrev om været i 

Trondheim i 1763 og 64, og dessuten en artikkel om musikk, nærmere bestemt om 

instrumentet monochord289, en enkel fiolin med en eller flere strenger. Tilsynelatende 

beskriver han hvordan man kan bygge en slik selv. Dette er interessant, vi vet at Langland 

bygde minst en fiolin og at noen av klokkene inneholdt mekanismer som spilte melodier. Han 

derfor må ha vært musikalsk anlagt. Denne artikkelen kan ha vært av en helt spesiell interesse 

for Klokkemakeren.  

I nummeret som kom ut i 1768 fortsatte Gunnerus med livet i havet. Suhm skrev om samtiden 

og historie. Niels Krog Bredal hadde med to dikt og en tale som var holdt ved Selskapets 

innvielse som var holdt tidligere samme år.290 Selskapet hadde fått nytt navn og kongelig 

godkjennelse. Fra å hete Det Trondhiemske Selskabs Skrifter, het de nå Det Kongelige Norske 

Videnskabers Selskabs Skrifter. I den anledning ble alle de fire utgivelsene nå oversatt til tysk, 

og gitt ut i både Leipzig og København, og ble ifølge Stubhaug godt mottatt.291 

Med det fjerde bindet var Skrifters pionertid forbi. Gunnerus ble kalt til København for å 

legge frem sine tanker om en omdanning av Universitetet, men reisen ble en fiasko på grunn 

av politiske uroligheter rundt Struensee. Når Gunnerus returnerte til Trondheim var han en 
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svekket mann, og døde året etter. Schøning og Suhm hadde allerede i 1765 forlatt byen, men 

fortsatt å skrive for selskapet. 292 Et bind utkom i 1774, året etter Gunnerus` død. Deretter tok 

det ti år før det neste kom på markedet.293 

Selskapets Skrifter hadde altså sin største tid på 1760-tallet. Som tidligere nevnt, var dette en 

periode som var formativ for Børre Hansen Langland. Skriftene var etter all sannsynlighet det 

nyeste og mest moderne innen vitenskap i Norge, og fikk som vi har sett internasjonal 

anerkjennelse. Selskapets beliggenhet, og Peder Hiorts medlemskap, gjør det sannsynlig at 

Langland selv, men også andre på gården leste Selskapets utgivelser. Artiklenes bredde må ha 

gjort at bindene kunne tilfredsstille og pirre nysgjerrigheten til mange. Kanskje leste Børre og 

Gjertrud høyt for barn og voksne om anemoner, brugder, sjøfugl, innsekter og planter når 

arbeidet var lagt ned for dagen, og kanskje følte de med det at de var en del av tiden. 

1780-årene  
Dette tiåret skulle forandre livet på Langlandet, og antagelig også forandre fremtidsplanene 

grunnleggende. Dagboka forteller om en mindre produksjon enn de tidligere tiårene, og med 

det en viss tilbakegang. I løpet av dette tiåret døde alle Børre og Gjertruds barn, med unntak 

av Johanna. De første døde i 1782. Dette var atten år gamle Ingeborg, og ett år gamle 

Gjertrud.  

Løverdagen d 3die Augs. Fløttede vi til sætters til Guldahlen og Engebor som har været svag siden i 

paaske helgen var og med. Johanna har og lidet en 14ten dager. Og lille Giærtrue var og syg saa at 

Giertrud maatte være hjemme med hænde.294 

Det går frem av notatet at de døde av sykdom begge to. 

4. mars 1786 døde Berit atten år gammel.  

Aar 1767 d: 30 te Julj kl: 2.40 (…)f.m. Blev Berethe Børsdaatter føed til denne syndige verden, hendes 

faddere var, Joen Korvolden Jngebregt Langland, Peder Lien, Kjersti Lien, Kiersti Dybdal, og Kiersti 

Grønlie, døde 1786 d: 4 Martij. Efterat varet Syg netop Et Aar.295 

I 1787 døde først Sigrid. Hun var da gift på gården Hov, og døde der den 23. august. Hun 

hadde født et barn der det samme året. To dager etter, den 25. august døde Hans. Han var på 
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vei hjem fra setra, og med seg hadde han drengen Jacob Hov. De skulle antagelig krysse elva 

Gaula, noe gikk galt, og begge druknet.  

"Aar 1787 

Var det første aar som almanachen fik sorte stiil alt sammen. 

Den 28de Juli 

droeg Johanna og Berit til Holden til sætters. Den 29de blev Bersvend Hoff baaret til jord. D 23de 

Augs døde min daatter Siri Hoff , og den 25de druknet min eeneste kiere søn Hans, her oppe ved 

Pauløyen, samt min dræng Jacob Bersvendsen Hoff, da di skulle fare hjem ifra Guldahlen av slaatten. 

Denne bedrøvelige tidende fik ieg efter mig til sætters paa Holden av Lars Nordgården og Jon 

Skordal. Gud veed bæst hvorledes ieg blev til mode. Og fantes han ej igien forend d 26 Sepbr. Davi 

gjorde en stoer flaatt som var aaben at se ner giennem. Da Johannes Lien Og Anders Megaard fik see 

ham296 

Året etter døde også Marit 29 år gammel. Uvisst av hva. 

Gården må ha blitt rammet hardt, det er bortenfor tvil. Riktignok måtte foreldre regne med at 

enkelte i ungeflokken ikke fikk vokse opp, men i dette tilfellet måtte nesten alle bøte med 

livet, og det på relativt kort tid. En annen ting som gjør det spesielt er at det ikke hovedsakelig 

var barnedød. De fleste av dem hadde allerede nådd voksen alder, eller de var blitt 

ungdommer. Derfor må det ha kommet mer sjokkartet. Foreldre og søsken måtte frem og 

tilbake til kirkegården oftere enn hva som kan ha vært normalt i 1780-årene. Det må ha vært 

vanskelige tider på gården. 

1788 II 
Mot slutten av 1780-årene og begynnelsen av 1790-tallet tar dagboka og livet på Langlandet 

flere klare dreininger, og det er det den siste delen av kapittelet vil handle om. Denne tiden 

bærer mye som 1760- og 70-årene, sitt eget spesielle preg. Børre Hansen Langland var de 

siste årene først og fremst klokkemaker. Jorda drev de fremdeles, men produksjonen av 

mindre ting ser nærmest ut til å ha opphørt fullstendig. I tillegg til å lage klokker, reparerte 

han også mange ur denne tiden. Det er grunn til å tro at han oppholdt seg mye i verkstedet 

som vi skal se. Mellom 1787 og det som antagelig er 1804 eller 05, lagde Langland 155 

klokker. Det er rundt 9 per år. Fra 1798 til 1809 ser han dessuten ut til å ha reparert og 
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modernisert en lang rekke ur. Etter 1809 mangler det 80 sider av dagboka, kan det ikke 

utelukkes at han fortsatte med dette også etter 1809.  

Han drev også videre med en virksomhet oppgaven så langt ikke har vært inne på, nemlig 

lånevirksomhet. Det finnes notiser om penger han lånte bort tidligere også, men dette ser ut til 

å ha økt i omfang omkring 1790.297 For å kunne låne ut penger, må de ha hatt et overskudd av 

dem på gården. Selv om produksjonen ikke var like bred som tidligere, ferdigstilte de 

fremdeles de dyreste gjenstandene, klokkene, og han lagde forholdsvis mange av dem. Dette 

må ha betalt seg godt.  

Klokkeproduksjonen tok disse årene en ny vending. Børre Langland begynte å lage klokker til 

en "urmaker Billing" i Trondheim. Han skiller seg ut i salgslistene fordi han står som kjøper 

av klokker flere ganger. Denne mannen og urmakeren må være identisk med Francis eller 

Frants Billing (ca. 1730-1795). Ifølge Olav Ingstad var dette en urmaker som innvandret fra 

Dublin og Irland til Trondheim og Norge. Han tok borgerskap i 1761, og drev 

urmakerverksted i byen. Billing var en dyktig urmaker skriver Ingstad, og det finnes flere 

klokker etter ham. Men, man må også sier han, være oppmerksom på at noen av urene med 

Billings signatur i realiteten er utført av Børre Hansen Langland.298 Dagboka forteller at urene 

nr. 179, et repeterur, og nr. 188, 194, 203, og 219, alle "maaneur", gikk til Billing mellom 

1790 og 1795.299 Som Sogneprest Feldtmann skrev i Langlands premiesøknad til Selskapet, 

viste antagelig disse urene månefaser300, og må dermed ha vært av de mer avanserte klokkene 

han lagde. Kontakten med Billing begynte allerede i 1777. Den gangen kjøpte Børre av 

Billing "guld og degler".301 I 1788 hadde han en transaksjon med Billing som omhandlet "et 

maaneverk" han hadde mottatt deler til.302 Det kommer frem at Børre skyldte ham noen 

penger. I 1789 sendte han et brev til Billing med 1 riksdaler.303 9. juli 1789 betalte han Billing 

8 riksdaler for "uhrcassene og et messing hiul".304 I 1790 hadde han to handler med Billing, 

og Langland fikk 16 riksdaler for et ur som hadde gått til "Bangsund", han fikk messing for 

fire riksdaler, klokkesnorer, fjerer, og en type pulver.305 I 1791 fikk Børre fra Billing "19 par 

                                                           
297 Ibid. S. 113-122. 
298 Ingstad. S.373. 
299 Langland. S.89-91.  
300 Feldtmann. 
301 Langland. S.98. 
302 Ibid. S.112. 
303 Ibid. S.113. 
304 Ibid. S.114. 
305 Ibid. S.115. 



103 
 

klocksnorer, 4 uhrfierer, en ammeleret plade og 2de guldvisere.306 I 1792 fikk han en 

"regning" fra Billing, som viste at han hadde 3 riksdaler til gode hos ham.307 Videre fikk han 

glass og kjeder i 1793, og det samme året sendte Børre smør og ost til Billing.308 

Dette var utvilsomt en viktig forretningskontakt sent på 1700-tallet, og den er annerledes enn 

de andre. Børre Langland hadde blitt mer kommersiell enn tidligere. Dette skjedde i det små, 

men det skjedde. Han lagde antagelig klokker til et utsalg et annet sted enn hjemtraktene. 

Klokkene han lagde til dette formålet var forholdsvis avanserte, og bar antagelig ikke hans, 

men en annens signatur. Det kommer også fram at han kjøpte og/eller fikk ferdige deler av 

Billing, til og med klokkekasser. Kjeder, glass, snorer, messinghjul og visere kom fra Billing 

til gården, og fra gården gikk det klokker til Billing som han solgte videre. Dette er en tendens 

jeg ikke har lyktes med å spore andre steder i Langlands liv, og det forteller mye om hvem 

han til slutt var. I 1809 slutter dagboka. Olav Ingstad anslår likevel at Børre fortsatte med 

klokker til omkring 1815.309 Da var han 83 år gammel. Svigersønnen Ingebrigt fra Grønli 

fortsatte deretter klokkerekka, og stoppet et sted i overkant av 450.310 Om Ingebrigt Jonsen 

Grønli fortsatte å handle med Billing på denne måten, som minner sterkt om 

forleggervirksomhet, vet vi ikke. Dette må bli opp til eventuelle fremtidige undersøkelser.  

Kunnskapen formet til slutt Børre Hansen Langland til å bli en mester i sitt fag, som var 

klokkemakerfaget. Som vi har sett kom denne kunnskapen fra ulike hold, men Kobberverket 

og spesielt Dragås smeltehytte, Selskapet i Trondheim og familien må sies å ha spilt de 

virkelig store rollene. Men det var langt ifra bare kunnskapen som formet ham til den han ble. 

Gjertrud, Ingebrigt, barna og foreldrene spilte alle nøkkelroller. Børre Langland kunne bruke 

kunnskapen fordi de andre tok hånd om det resterende arbeidet. Uten dem ville han ikke hatt 

tid nok. Arbeidsfordelingen på Langlandet var hele tiden en joker når den ene av 

familiemedlemmene skulle spesialisere seg, og dette må også sies å ha formet Langland til 

den han ble. Den praktiske, den økonomiske, den vitenskapelige og boklige kunnskapen 

gjorde at Børre Langland lærte nytt, men Gjertrud, Ingebrigt, foreldrene og barna ga ham 

tiden han trengte til å tilegne seg, og sette kunnskapen ut i praksis.   

 

                                                           
306 Ibid. S.116.  
307 Ibid. S.117. 
308 Ibid. S.119. 
309 Ingstad. S.389. 
310 Ibid. S.393. 
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Kapittel 5: Konklusjon og svar på problemstilling 

 

Hva kjennetegnet kunnskapskulturen i sirkumferensen? 

Know who 

For å ta del i den kunnskapskapitalen som fantes, gjaldt det å kjenne de riktige menneskene. 

Det er en første ting som kjennetegnet kunnskapskulturen i sirkumferensen. At Børre 

Langland kjente Peder Hiort ser ut til å ha vært avgjørende for gården og klokkemakerens 

fremgang og utvikling. I Langlands kortstokk var Hiort utvilsomt spar ess. Han hadde ikke 

bare den høyeste stillingen på Kobberverket, men var også tilknyttet vitenskapsselskapet. 

Etter Røros Kobberverk, må selskapet sies å ha vært en av organisasjonene som hadde 

sterkest innflytelse i området når det kom til ny kunnskap, og Hiort hadde tette bånd til dem 

begge. Vi kan nesten si at Børre havnet i en slags kryssild mellom bergverket og selskapet 

gjennom Peder. Når det er sagt, skal heller ikke hytteskriverne ved Dragås glemmes bort. 

Både Bredal og Dybdal må ha inspirert Langland. De var begge Kobberverkets ansikter utad i 

Ålen fra 1760- årene. Han forholdt seg antagelig til disse i forretninger fra ganske ung alder, 

og regnskapsføringen kom nok herfra. Det er ved hjelp av den mikrohistoriske metoden at det 

har latt seg gjøre å vise hvordan Langland aktivt hentet kunnskap fra disse personene. 

Analysen av dagboka har vist at Langland hadde langvarige forretningsforbindelser med visse 

viktige menn. 

Ved siden av å kjenne de riktige personene, var det viktig å kjenne mange. Denne oppgaven 

rører bare ved en liten del av Langlands nettverk. Dagboka inneholder så mange navn at det 

har vært umulig å få oversikt over så mye som en tiendedel av dem i denne oppgaven. Dette 

vil kreve en masteroppgave alene. Ved å studere dem med et granskende blikk, vil det trolig 

tegne seg et komplekst bilde av områdets beboere og besøkende. Disse var alle personer 

klokkemakeren hadde med å gjøre på den ene eller den andre måten. Kretsen hans var stor, og 

det kjennetegnet kunnskapskulturen i området på 1700- tallet at det lønte seg å ha et bredt og 

variert nettverk for å få et godt utbytte av den.  

Kunnskapen som nådde Ålen, Røros og sirkumferensen, hadde i stor grad sin opprinnelse 

utenfor landet. Klokke- og urmakerkunnskap kom i stor del fra Sverige. Bøkene til Peder 

Hiort ble sendt ham fra København, og han lånte antagelig noen av dem ut til Langland, og 

sikkert også til flere gårdbrukere. Selskapet i Trondheim bygget videre på ideer fra 

kontinentet, og kunnskapen herfra sèg videre ned i gårdbrukersamfunnet, delvis gjennom 
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rollen de hadde som landhusholdningsselskap. Metodebruken har tillatt meg å se at Langland 

levde i tråd med idealene dette selskapet hadde.  

For å få størst mulig utbytte av kunnskapskapitalen i sirkumferensen måtte man være villig til 

å prøve nytt. Poteten var som vi har sett vanskelig å få bøndene til å bruke. Langland på sin 

side var villig til å sette den, antagelig som den første i Ålen. Sannsynligvis fikk han utbytte 

av den, og sannsynligvis tok de mer tradisjonelt orienterte bøndene rundt ham den i bruk først 

etter at han hadde fått gode avlinger. Som foregangsmann spilte Langland en viktig rolle i 

dette. 

Et av de tydeligste kjennetegnene på kunnskapskulturen Langland var en del av, er at den i 

stor grad foregikk i sammenheng med handel. Handel har stort sett vært utgangspunktet mitt 

for å finne ut hvem klokkemakeren hadde å gjøre med, og tendensen er klar. Spesielt 

transaksjonene mellom Langland og Hiort bærer dette preget, og hytteskriverne ved Dragås 

likeså. Salg av håndverk av mer eller mindre avansert type brakte Børre Langland nær inn på 

personer han kunne få verdifull kunnskap og teknologi tilbake fra. Langland etablerte disse 

forbindelsene ved hjelp av sitt rykte som klokkemaker og kvalitetssterke håndverk. Han 

utstyrte hele familien til hytteskriveren med rokker og klokker, og kjørte materialer til Dragås. 

Hiort hadde ingen familie, så der var det drenger, tjenestepiker og Hiort selv som fikk rokker, 

sneldoner, skrustikker og klokker. Deretter gikk han etter kunnskapen disse folkene satt med. 

Regnskap, bøker, utstyr og teknologi. Han visste at han ville få bruk for den. Han anså den 

som verdifull. Dessuten satt han også igjen med en slant penger etter hvert salg. Det viser 

dagboka, og dette ville forholdt seg skjult med en makrohistorisk tilnærming. Den 

mikrohistoriske metoden har gjort det mulig å belyse mottakersiden i kunnskapsutvekslingen, 

og hvordan forskningsobjektet gikk aktivt inn for å skaffe seg, utvikle og bruke kunnskap. 

Men viktigst av alt: Kunnskapskulturen rundt Kobberverket kunne fremme sosial mobilitet, 

og opprettholde og ivareta et godt rykte som kunne brukes til forretninger. Fra 

mikroperspektivet er det dette som er det mest karakteristiske trekket. Jeg har vist at bonden 

Børre Hansen Langland drev forretninger med den absolutte eliten ved Røros Kobberverk. 

Dette må sies å ha vært et solid sosialt løft for en bonde, og kunnskapen var hele tiden 

nøkkelen. 

Kunnskap ga frihet. 
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Hvordan formet kunnskapen Børre Hansen Langland? 

Know how 

1770-årene i dagboka bærer preg av å ha vært en av de mest produktive i Langlands karriere. 

1760-årene ser på sin side ut som en mer formativ periode. Sverigereisen, anskaffelse av nytt 

utstyr og etablering av handelsforbindelser skjedde i stor grad da, og det neste tiåret blomstret 

produksjonen og salget, og han drev med mangefasettert metallarbeid. Men 1750- og tidlig 

60-årene var også produktive. Siden dagboka begynner i 1750-årene, Børres ungdomsår, 

kommer leseren på en måte inn in medias res, og vi vet ikke så mye om Børre Langland i 

tiden før dette. I tillegg til klokkene produserte Langland da et stort antall rokker som forlot 

verkstedet i full fart. Han må ha hatt en formativ periode før dette også. Sannsynligvis var det 

betydelige innslag av læring i livet til Langland fra barneårene av, i ungdommen og inn i 

tidlig voksen alder. Vi vet at han kunne lese som 16-åring, og at han skrev som 22-åring. 

Denne tiden gikk han på skole og hadde konfirmasjonsundervisning. Han må også ha lært en 

del grunnleggende håndverksteknikker for å kunne utføre arbeidet med rokker, sneller, stilker 

og andre ting. Det er overveiende sannsynlig at den grunnleggende praktiske kunnskapen kom 

fra familien.  

Altså kan vi si at kunnskapen formet Langland i minst to omganger. Den første omgangen var 

som en grunnskole, den siste som et universitet. I etterkant av den siste runden var Børre 

spesialisert og utlært nok til å produsere bredt og intensivt, samtidig som det ikke ser ut til å 

ha gått nevneverdig ut over jordbruket. Selv om ikke selskapet i Trondheims retningslinjer for 

godt jordbruk ble slavisk adoptert på Langlandet, har vi sett at Langland drev gården i 

noenlunde tråd med selskapets idealer, samtidig som Langlandet samvirket med Røros 

kobberverk med blant annet kjøring. Jorda ble drevet forsvarlig og kunne mette munnene på 

gården bortsett fra uårene, og samtidig produserte verkstedet høyteknologiske, dyre, vakre og 

ettertraktede gjenstander. Uten kvinnenes, drengenes og broren/husmannens arbeid, ville dette 

vært utenkelig.  

Kunnskapen formet Børre Hansen Langland til å bli flersysler, med mekanikk som sin 

spesiale. Det er hevet over enhver tvil at det var mangfoldet av kunnskap og teknologi, samt 

evnen til å vurdere og ta i bruk denne kunnskapen og teknologien, som gjorde at gården kunne 

utvikle seg slik den gjorde. For å si det enkelt: Børre Hansen Langland var veldig smart, og 

veldig praktisk anlagt på samme tid.    
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Hvordan sto kunnskapskulturen i forhold til Røros Kobberverk? 
Know what, og Know why 

Kobberverket var en av grunnstammene i denne kunnskapskulturen, men ikke den eneste. På 

og rundt Røros kobberverk befant det seg en rekke mennesker med spesialisert kunnskap som 

var nødvendige for å holde gruver, smeltehytter og ikke minst et transportnett i sving. Dette 

var på den ene siden smeder, tømmermenn, snekkere, murere, smeltere og mekanikere. På den 

andre siden fantes det høyt utdannede folk innen økonomi, ingeniørkunst, metallurgi og 

naturvitenskap. Denne sammensetningen av folk fra vidt forskjellige samfunnslag, var noe av 

det som gjorde Røros og omegn så spesielt.  Midt oppe på fjellet ble det i ca. 1643 funnet et 

edelt metall som det var viktig å få vunnet ut på en fornuftig måte. For å få til det måtte man 

dels importere godt skolerte og høyt utdannede bergverksfolk, dels få tak i dette mellomsjiktet 

som besto av dyktige håndverkere, og til sist rekruttere de som jobbet på bakken og i 

gruvegangene dypt under bakken. Mange av de to siste typene var lokale eller svensker. 

Resultatet ble Røros Bergstad. En by midt på fjellet som tiltrakk seg mennesker over en bred 

yrkes- og karrieremessig lest. Kompetansen de tok med seg hit ble spredt rundt i området, og 

mye av den endte opp hos Langland. Påfallende er det jo at vi ser spor av mange av de samme 

håndverksdisiplinene hos både Langland og Kobberverket. På Kobberverket i stor, og på 

Langlandet i mindre skala. Begge måtte smi, dreie, snekre, mure, mekke, og regne, beregne, 

prøve nytt og tenke klart og med logisk sans for å få sving på hjulene. Dette er fellestrekk, 

som forteller mye om verkets innflytelse i gårdbrukersamfunnet i sirkumferensen. For det var 

selvsagt flere enn klokkemakeren som nøt godt av og omsatte denne kunnskapen og 

teknologien. Det var mange "Børre Hansen Langland". Det er bare at vi ikke har dagbøkene 

deres. Flere i både Ålen og sirkumferensen ellers drev med både klokker og annet 

bygdehåndverk. Det aner meg at det også var flere som skrev dagbok. Kanskje ligger det et 

eller flere diariumer på loft eller i en tørr kjeller, som en gang kommer for en dag. Da vil vi 

kunne se flere nyanser av den oppdriften som foregikk i hele området, ikke bare på gården til 

Langland. For regnskap ble ført i både administrasjonen, og ved hver eneste smeltehytte. 

Disse stedene var møteplasser og modellbedrifter for bøndene. Mange forsto nok at det å 

holde regnskap var en forutsetning for å drive ryddig butikk, og kanskje fikk flere enn 

Langland sansen for skrivingen med tid og stunder.  

Røros Kobberverk var den avgjort mest toneangivende faktoren for bønder i sirkumferensen. 

De omkalfatret og ødela store deler av naturen og miljøet. Deler av området er fremdeles 
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avskoget, og flere tidligere fiskevann er forgiftet og døde for all overskuelig fremtid. 

Arbeidsforholdene i gruvene var antagelig svært harde til tider. Men Kobberverket ga også 

muligheter. Her var det penger å tjene. Røros Kobberverk kunne by på et bredt utvalg av 

spesialiserte jobber. For bøndene var fraktvirksomheten en av de mest attraktive. Børre 

Langland var en av mange som dro økonomiske fordeler av nettopp denne virksomheten. 

Uten transportnettet, som bøndene i stor grad holdt i gang, ville virksomheten ha stoppet opp. 

Provianten, malmen, veden, kullet, posten og det ferdige kobberet hadde ligget stille. Det må 

derfor ha vært viktig for Kobberverket å være på god fot med gårdbrukermiljøet. Med Børre 

Hansen Langland får vi tillate oss og si at de gjorde en god jobb. For det virker som at han var 

lojal. Han kjørte for dem, hogg ved for dem og handlet med dem. I retur fikk han den 

kunnskapen og teknologien som var nødvendig for å utvikle gården. 

Kunnskapen Langland bygde livet, forretningen og produksjonen på, var som jeg har vist 

variert. Teorigrunnlaget jeg har hatt som rettesnor gjennom oppgaven forteller at når riktige 

typer kunnskap kombineres, blir det samtidig lagt et grunnlag for økonomisk vekst. Det 

fremgår med tydelighet at dette skjedde med Langland, selv om dette er en teori som er brukt 

for å forklare Den Industrielle Revolusjons fremvekst i England på samme tid. Brulands fire 

typer kunnskap som er relevante for produksjon ser også ut til å ha berørt ham på relevant vis. 

Håndverkskunnskapen han hadde, ble brukt sammen med kunnskap fra Sverige, fra 

Trondheim og Selskapet, og fra Røros kobberverk. Han kombinerte disse kunnskapene og 

oppnådde økonomisk vekst. Men det var ikke det eneste kunnskapen gjorde med Børre 

Langland og hans likemenn, og derfor, et kritisk stikk til Mokyrs teori: 

Nesten mer påfallende er det at kunnskapen bidro til å frigjøre. Den la til rette for sosial 

mobilitet, ikke bare økonomisk og teknologisk utvikling. Langland samlet kunnskap i de 

formative årene. Deretter fikk han innpass hos folk med en høyere, eller langt høyere 

samfunnsstilling enn ham selv. Ryktet til Langland som en dyktig klokkemaker og 

signetstikker nådde på et punkt frem til blant andre Peder Hiort, og dette åpnet i sin tur desto 

flere dører for klokkemakeren. At kunnskapen ga ham et godt rykte, ser vi tydelig: Han 

fortsatte hele sin karriere å selge dyre klokker og signeter til Kobberverkets, og Trondhjems 

elite. Hadde ryktet vært dårlig, ville ikke disse handelsforbindelsene blitt opprettholdt. 

Kunnskapen åpnet dørene inn til det høyere lag. Som et tillegg, kan det sies at noe av det 

samme skjedde i Sverige. Klokkemakerne som spredde seg rundt Stjärnsund Manufakturverk 

startet egne klokkeverksteder etter at Manufakturen gikk nedenom og hjem, og det to ganger. 
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Det er grunn til å tenke seg at kunnskapen (og utstyret) de fikk med seg herfra kan ha gitt 

både økt status og bedre økonomi, selv om det skjedde ved hjelp av tyveri og plyndring.   

Børre Hansen Langland ble en teknologisk, håndverksmessig og vitenskapelig tungvekter til 

gårdbruker å være, og beholdt delvis, og inntok delvis en ikke dårlig sosial posisjon. Med 

kunnskapen som virkemiddel, opprettholdt og utviklet han gården, verkstedet, produksjonen, 

familien og seg selv, men:  

 

Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl.311 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
311 Hans Per Rotmo, Vømlingen, 1975. 
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