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BYSTÄMMA I OXBERG DEN 31 JANUARI 

Årets bystämma äger rum söndagen den 31 januari kl 15.00 i Bygården i Oxberg. 

Som vanligt handlar stämman om att redovisa vad som hänt under föregående år, men också om att lägga fast 
färdriktningen framåt. De personval som skall genomföras är förberedda av valberedningen och samtliga föreslagna 
personer är vidtalade. 

Stämman kommer att avslutas med att byalaget bjuder på fika. 

I samband med fikat kommer vi att få se del 2 av filmen Oxberg 2009, som visar vad som hände i Oxberg under 
andra halvåret 2009 i form av aktiviteter och arrangemang som byns föreningar varit engagerade i.   

Alla med anknytning till Oxberg är välkomna till stämman! 

Oxbergs byalag 

 

OXBERG 2010   
I fyra år har jag nu fotograferat och filmat vid föreningsarrangemangen i Oxberg. Bilderna/filmklippen har 
jag sedan redigerat mm och satt ihop till bildspel/filmer om året som gått. För det senaste året, 2009, har två 
sådana filmer producerats, en för vartdera halvåret. 

Arbetet med att på detta sätt dokumentera händelserna i byn har varit stimulerande, men jag tycker att det nu 
är dags för nya krafter att ta vid, åtminstone när det gäller att fotografera/filma vid de olika evenemangen.  

Förutsättningarna för att det ska bli någon Oxbergsfilm 2010 är därför att du som tar bilder eller filmar vid 
föreningsaktiviteter i byn under året överför/överlämnar materialet till mig på bykontoret för redigering och 
sammanställning. Även den sist nämnda uppgiften vore det trevligt om någon kunde ta åt sig! 

Lars Lundin 

  



 

VISSTE DU ATT…  
… det i år, 2010, är: 
– cirka 150 år sedan den första skolan i Oxberg uppfördes av byamännen. Den låg ungefär där Bygården nu 
ligger, men närmare byvägen och med ingång från vägen. Lärare var Backa Mats Ersson från Malung. 

– 100 år sedan låg- och mellanstadieskolan vid kapellet tillkom. Denna ersattes på 1950-talet av en ny 
skolbyggnad. I dag utgörs den byggnaden av Bygården. 
 
– 100 år sedan texten till Oxbergsmarschen skrevs (se notis här intill) 
 

– 20 år sedan Vasaloppet ställdes in på grund av snöbrist (loppet ställdes också in 1932 och 1934). 

 

OXBERGSMARSCHEN 
 
I år är det som framgår av det föregående 100 år sedan texten till Oxbergsmarschen skrevs av folkskolläraren 
Lars Öhnell (1861-1925), som under en lång period var verksam vid skolan i Oxberg. Han skrev den till 
Anders Zorns 50-årsdag den 18 februari 1910. Den framfördes första gången av Mora Hembygdskör vid 
uppvaktningen av Zorn. Men musiken är äldre; den går tillbaka till spelmannen Ljuder Anders Ersson (1833-
1923) och hans förfäder.  
 
Lars Öhnells skrev inte texten på oxbergsmål, utan på önamål, som ju skiljer sig något från språket i Oxberg. 
Av den anledningen togs en variant på oxbergsmål fram vintern 2001 av den arbetsgrupp som bl a arbetat 
med skriften ”Gardä i Uxbjär”.  
 
De inledande orden i Oxbergsmarschen är ju: 

Lotir åssint djivi, jändest tjyri bjönn a rivi,   
fåjt å läsman kum, präst å knikt skatt ska a. 

Detta betyder i fri översättning: 
 
Åkerlotterna har ingenting gett, den enda kon har björnen rivit. 
fogde och länsman kommer, präst och knekt skatt ska ha.  
 
Litet längre fram lyder en rad: ”Djeti jät full musån, skaver du”, vilket betyder, likaledes i fri översättning: 
”Geten äter väl mossan, du äter barken”. 
 
Visste du förresten att det senaste, och förhoppningsvis det sista, barkbrödet i Oxberg bakades i 
gammelstugan på Mångsbåkk 1868? 
  



 

OXBERGS HEMBYGDSFÖRENING… 

… håller årsmöte  

söndagen den 7 februari kl 17.00 i Bygården. 

Ärenden enligt stadgarna. 

Välkommen! 

Styrelsen 

 

OXBERGS IF 

håller årsmöte i 

Bygården söndagen den 14 februari kl 15.00 

Ärenden enligt stadgarna. 

Efter årsmötesförhandlingarna bli det information kring årets vasaloppsvecka och i första hand om hur vi 
löser våra åtaganden under veckan inkl förberedelser och avetableringar.  

Vi hoppas därför att ni som tidigare innehaft ansvaret för viss/vissa funktioner, och som inte avsagt er 
uppdraget, kan delta vid denna information. Alla andra intresserade är givetvis också välkomna delta vid 
informationen. 

Välkommen! 

Oxbergs IF/styrelsen 

 


