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OXBERGS-GOPSHUSDAGARNA 2010  
 
Årets Oxbergs-Gopshusdagar genomfördes fredagen den 9 – söndagen den 11 juli. Förra året 
hällregnade det under åtminstone en av Oxbergs-Gopshusdagarna. I år var vädergudarna mer 
nådiga. Behaglig värme, sol eller soldis och uppehåll, så inramningen kan man inte klaga på. I 
slutfasen kom det en kraftigare regnskur, men det gjorde ingenting eftersom de avslutande 
aktiviteterna genomfördes inne i Bygården och i kapellet.  
 
Inledningsdagen, fredagen, genomfördes vid Ladutimmernäs, vid Oxbergssjön nedanför Björnarvet. 
Här ställde ett 60-tal personer upp i en mettävling, som vanns av Harry Larsson före Bengt Eriksson 
och John Green, två utombys storfiskare. Harry har genom åren deltagit i två mettävlingar under 
Oxbergsdagarna och vunnit båda! Denna tredje gång bidrog en gäddfångst till vinsten. 
 

 
 
      Harry Larsson skiner som solen i sin fiskekeps som han fått överta från förra årets mästare,  
     Ann-Marie Källberg, som nu placerade sig som fyra. Skymd bakom Ann-Mari står speakern  
     Leif Lekander 
 
Ytterligare en aktivitet hanns med i vattnet vid Ladutimmernäs, nämligen en roddtävling. Banan 
sträckte sig från bryggan och ut till en vassrugg som rundades innan man tog sig tillbaka till 
bryggan.  
 
Damklassen vanns av Amanda Insgerd före Ebba Eriksson. 
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Herrklassen vanns av David Frisk före Erik Hårdén. David är ju en av IFK Moras elitskidåkare. Han 
kom nyligen hem från China Summer Ski Sprint i Beijing, Kina, där han bl a deltog i en teamsprint 
som han vann tillsammans med norskan Inger-Liv Bjerkreim Nilsen. 
 

   
 

       Segrarinnan i damklassen, Amanda Insgerd                      David Frisk gör segergest  
               
Under lördagen koncentrerades aktiviteterna till Bygården och Kontrollvägen. 
 
På gårdsplanen till Bygården visade några av byns hantverkare upp sina välgjorda alster. Här fanns 
också ett antal loppis-bord med alla möjliga prylar.   
 
Gården var också startplats för en tipspromenad och här grillades även korv. Kaffe och saft 
serverades i matsalen i Bygården. 
 

   
 
           Hantverkare, loppisförsäljare och korvförsäljare sågs i vimlet på Bygården liksom... 
 

   
 
… ett 75-tal deltagare i tipspromenaden, däribland en strålande glad vinnare, Jan Blumenberg 



På Kontrollvägen nedanför vasaloppskontrollen genomfördes en för dessa dagar ny aktivitet, 
nämligen ett lådbilsrally. Ett 10-tal barn rattade införskaffade lådbilar som susade fram i god fart 
ner till Nygerd. En vinnare korades, nämligen Anders Nyström. 
 

   
 

Lådbilar i olika färger och former rullade nerför backen till Nygerd 
 

 
 
Inne i Bygården pågick under lördagen, och även några timmar under söndagen, en utställning av 
trämasker, slöjdade av Hans Kamm. Hans, som har ett fritidshus Oståtil i Oxberg, kommer från 
Schweiz och har en mångårig erfarenhet av denna konstform. Många av besökarna hade svårt att 
förstå att man kunde framställa så välgjorda masker av trä. 
 
Hans uppmärksammades också i en stor artikel i Mora Tidning efter Oxbergs-Gopshusdagarna. 
 

   
 
        Hans vid några av sina alster           Bland besökarna fanns Leif och Anita Bergman  



            
 

Några ungdomar fick prova på att snida i träbitar som Hans hade spänt fast. 
 Tv Malte Stefansson och t h Anders Nyström 

 
I Bygården kunde man också se en timslång film om vad som hänt i Oxbergs under förra året. 
 
Oxbergs-Gopshusdagarna avslutades på söndagen med att Folkmusikgruppen Alvas från Mora 
framträdde i Oxbergs kapell. Här spelade man folkmusik i arrangemang och traditionellt på keltisk 
harpa, fioler och andra stråkinstrument, klarinett och blockflöjt. Ett mycket uppskattat 
arrangemang! 
 

 
 
 

MASKALAS OCH BYVANDRING 
 
På eftermiddagen torsdagen den 29 juli kommer representanter för Oxberg och Gopshus att delta i 
det s k Maskalaset i Tingshusparken i Mora för att informera om sina byar. 
 
För Oxbergs del följs aktiviteten upp av en byvandring i Oxberg söndagen den 1 augusti med start 
kl 13.00 vid majstången och avslutning med fika hos Maud och Tomas i träskofabriken, Dala 
Clogs. 
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