Länsmansgården/gästgiveriet i
Mora-Noret
I Mora-Noret finns en gård och en plats som kallas Länsmansgården eller
gästgiveriet. Huset och platsen/området bär på en lång, djup och intressant
kulturhistoria för Mora. Där har varit så skilda verksamheter som
gästgiveri/krogrörelse, skjutshåll och domstolsförhandlingar.
Tre bilder på Länsmansgården, den större från 2010.

Gården är en av de äldsta och mest omskrivna i Mora. 1672 togs gården
över och upprustades av Mats Ersson Nohrman, 1638-1698, som tre år
tidigare blivit länsman i Mora. Enligt gamla handlingar från 1600- 1700talen och även av uppgifter från Carl Von Linné och Abraham Hylphers

dalaresor så framgår klart att Noret då intog en markant ställning som
centralort i Morabygden.
Gården kan ha tjänstgjort som tingsställe för övre Dalarna långt före det att
Norman efter sitt giftermål med Karin Larsdotter i Noret övertog gården
1672. Dokument har i gården hittats från 1400-talet.
Gamla sockenstugan i Morastrand, började användas som tingsställe någon
gång kring 1850 och då lämnades gården i Noret. 1903 fick Mora sitt
nuvarande tingshus.
Länsmansgården har sedan Normans tid funnits i släktens ägo ända fram
till 60-talet då den övergick i kommunens ägo i samband med
ombyggnaden av riksväg 70. 1978 flyttades stugan 10 meter närmare älven
och rustades upp, dock inte övervåningen.
Lite mer ”kuriosa” kring gården
1685 bestämde landshövdingen i Kopparbergs län att gästgiveri och
skjutsställe skulle inrättas även öster i Dalarna vilket innebar att gården
fick denna uppgift. Detta byggde på en kunglig förordning från 1584 där det
stadgades att länsmannen i varje socken tillika skulle vara gästgivare. Detta
för att bättre kunna upprätta lag och ordning.
1649 kom en annan förordning om att gästgivaren var skyldig att hålla en
våning för ”adel” en för ”annat hederligt folk” och en för ”gement sällskap”.
Många kända personer utöver Linné och Hylphers har övernattat i gården.
Till exempel Bröderna Gahn 1765, Finnmarkens apostel Axel Gottlund, den
tyske patrioten professorn Ernst Moritz Arndt, Otto Sebastian von Unge
1826 och många, många fler.
En extra omskriven gäst var 1845 stortjuven och en av Sveriges största
förbrytare ”Dal Pelle”. Han greps senare i Bonäs och transporterades
tillbaka till Stockholm varifrån han med kompanjon rymt. Dal Pelle
avrättades 1849 och fick därmed sona för sina många och svåra brott.
Dessa fakta är hämtade från anteckningar 1984 av Nils Legranäs i Färnäs
som avslutas med följande mening.
”Det skulle finnas åtskilligt fler händelser att berätta, som timat på denna
gård i Noret som tingsställe och gästgiveri, det förra i flera sekler och det
senare över 200 år. Som sådant bedrevs detta till slutet av 1890-talet

medan skjutshållet överflyttades till Morastrand några år tidigare vid Mora
hotells tillkomst.”
Länsmansgården i slutet av 1600-talet, beskrivning i Mats Erssons
efterlämnade material
Rubricerat material är sammanställt av Nils och Inga Friberg i Moraboken,
del 1, som beskriver Bebyggelseutvecklingen i Mora.
”Av en händelse vet vi hur åtminstone en gård i Mora var sammanfogad på
1600-talet. Det gäller länsmannen Mats Erssons gård i Noret. Hans
efterlämnade papper ger klart besked.
Enligt jordrevningslängden skattade Mats Ersson för en sammanlagd
åkerareal av närmare 1,3 hektar. Härav låg endast en mindre del, eller 0,1
hektar i Noret. En något större areal låg i Brunnvasselbo fäbodar samt 0,21
hektar i de s.k. Näsåkrarna. Den övriga jorden innehades i form av
pantjordar av 9 personer. Enligt gårdsräkenskaperna bestod
länsmansgården av 7 huvudåkrar: Broåkern, Solgärdet, Leråkern,
Nordåkern, Gödselåkern, Storåkern och Ivarsåkern. Härtill kom ett tjugotal
smålotter kallade kittar, grävningar eller täppor. En av dem låg vid Tingsnäs
och avkastade 20-30 snesar korn. En lika stor skörd inhöstades vid
Underberget (Gopshustrakten). Härtill kom svedjeråg vid fäbodarna.”
Kronolänsman Mats Ersson Nohrmans dagboksanteckningar
En kulturskatt finns bevarad i form av kronolänsman Mats Ersson
Nohrmans dagboksanteckningar under åren 1671 till 1690. Dessa har
sammanställts i en bok av Släktföreningen Mats Ersson Nohrmans ättlingar.
I förordet till boken skriver landshövding Ingrid Dahlberg 2005: ”Boken är
ett värdefullt bidrag till den dokumentation vi har om 1600-talets
länshistoria och Mora kommuns historia. Anteckningarna ger en
uppfattning om det dagliga livet på en Moragård men också om andligt liv.
”Den äldsta bondedagbok jag känner till är från slutet av 1600-talet. Det är
de anteckningar som Mats Ersson i Norets by gjorde i sina almanackor i
slutet av 1600-talet. Så skrev Professor Janken Myrdal vid Stockholms
universitets etnografiska institution några år sedan i en artikel om
bondedagböcker. Utgivandet av boken om dagboksanteckningarna innebär
alltså något unikt och är av stort kulturellt värde för Dalarna.”
I dagboksanteckningarna kan man läsa att de kungliga Commisarierna låg
över i länsmansgården vid tillfälle då de var i Mora för att ”holla

ransackningh och dom över Satans owäsende”, i slutet av Häxprocessen,
1671 i januari. Mats Ersson Nohrman var bror med dåvarande kyrkoherden i Mora och han upplevde därför häxprocessen på nära håll.
Brostugan intill Länsmansgården
Några rader om den närliggande Brostugan. Ett mycket gammalt hus som
finns med på väldigt gamla foton från Noret. Här togs bl.a. betalt för
överfart på flottbron. Gående 2 öre och öppnande för ångbåt 25 öre. Se
tavlan som flyttats från Brostugan till Länsmansgården. Brostugan är idag
inte i bästa skick men är en historisk byggnad som borde bevaras och lyftas
fram i Moras historieberättelse, liksom naturligtvis Länsmansgården.
Brostugan kan med fördel flyttas till annan lämplig plats.
Brostugan nere vid älven med de gamla taxorna för passage av bron.

Några bilder från Noret där Brostugan och Länsmansgården finns med.

Några interiörbilder tagna för några år sedan av undertecknad.

Sammanfattningsvis kan sägas att det aktuella området med
Länsmansgården/Gästgiveriet, även Brostugan, har ett väldigt högt
kulturhistoriskt värde för Mora. En gammal central punkt för övre Dalarna
med färjeställe, flottbro, gästgiveri, skjutshåll och tingsställe.
Karl-Erik Forslund skriver i ”Från källorna till havet” att Nohret under lång
tid ansågs som socknens kyrkoby. Då med Länsmansgården som
centralpunkt.
Kronolänsmans Mats Ersson Nohrmans dagboksanteckningar belyser livet i
gården och i dåtidens samhälle.
Ju mer man ”forskar” kring Länsmansgården, desto mer intressant historia
stöter man på.
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