MORA TIDNING Måndagen den 1 augusti 1938
"Gubben" vann tredje segern i kyrkrodden.
En publik på över 1000 personer samlad vid målplatsen.
"Lika god" från Hjortnäs - Sunnanäng belade andra plats.
Barkdalen vid stranden av Österviken intill Leksands kyrka företedde på söndagens eftermiddag en viss
likhet med de motiv som den danske målaren Marstrand år 1855 fångade från kyrkbåtarnas
ankomst till just denna tilläggsplats. Färggranna sockendräkter lyste upp tavlan och en
tusenhövdad publik hade i strålande sol samlats för att bevittna kyrkbåtarnas ankomst.
Denna gång gällde det dock tävling, den tredje i ordningen och liksom tidigare arrangerad av
Leksands hembygdsgemenskap, och skummet yrde om stävarna på de sex deltagande 'Kyrkbåtarna, när de
med förvånansvärt god fart kommo över viken under det publiken med spänning väntade på vem som
skulle segra.
Redan innan starten gick uppe från Sundsnäs udde hade båtarna med utgångspunkt vid ångbåtsbryggan
defilerat på älven fram till prästgården. Spelmän medföljde båtarna. Roddarna gåvo prov på hur en
kyrkbåt skall ros, varför denna uppvisning blivit synnerligen uppskattad av den stora publik, som samlats
vid bryggan och på landsvägsbron. Från bryggan vid prästgården bogserades sedan båtarna till
startplatsen.
De sex deltagande båtarna ställde upp på en linje. Det var "Gubben" från Rönnäs, "Lika god" från Hjortnäs Sunnanäng, "Löppa" från Ullvi, "Mös'n" från Tibble, "Truga" från Västanvik och den lilla "Präktig" från
Laknäs. På slaget fyra släppte Per Johannes iväg fältet, och fart blev det redan från början. Halva sträckan
köllo båtarna samman, men sedan drogo Rönnäs och Västanvik ifrån de övriga, men
skillnaden var fortfarande ej stor. Först mot slutet kunde Rönnäs säkra segern på den utmärkta
tiden 11 min. 44,7 sek. på den 2,5 km långa banan. "Lika god" hade gått upp på andra plats och var endast
20 sek. efter i mål. Klar trea blev Västanvik och sedan följde Tibble som knappt slog Ullvi..
"Gubben" från Rönnäs med nämndeman J. Willner som rorsman hade genom denna seger vunnit
samtliga tre tävlingar, även om båten i fjol fick dela första platsen med Hjortnäs - Sunnanäng, och
därigenom erövrade den Hembygdsgemenskapens vackra vandringspris för alltid. Kraftiga blevo därför
de leverop, som följde, när kamrer August Berglund till laget överlämnade dyrgripen. Prislistan fick i
övrigt följande utseende:
Hjortnäs - Sunnanäng
Västanvik
Tibble
Ullvi
Laknäs

12,04,6,
12,35,8,
12,45,9,
12,46,2,
13,05,3,

Varje lag erhöll en miniatyr i silver av priset. Under tävlingen underhöllo spelmännen med musik
och efter tävlingen marscherade roddarna med musikanter i spetsen till Gästis gammelstuga,
där Hembygdsgemenskapen bjöd på kaffe. Per Johannes tackade roddarna för deras insatser
och vidare talade kamrer August Berglund, tävlingens upphovsman. Denna kyikbåtstävlan var den
första delen av hembygdsdagen i Leksands program. Den andra följde på kvällen, då Dalarnas
ungdomsring stod som värd för en strålande spelmansstämma och en lika strålande folkdansuppvisning.
Som inledning till denna festlighet ägde en defilering rum genom samhället under fiolers klang och
mellan täta åskådarled.
- man.

