MORA TIDNING Måndagen den 14 juli 1941
Moras enda båt tävlade med fem Leksandsbåtar.
Präktig från Laknäs vann kyrkbåtarnas kapprodd.
Anders de Wahl läste dikter och delade ut pris.
Trots den rådande hettan samlades sockenbor och främlingar i tusentals till Noret på söndags
eftermiddag för att se på sommarens tävling mellan kyrkbåtar. Nyfikenheten för årets tävling var
större än vanligt, när det för första gången var en utsocknes båt med i tävlingen, Urvädret från Mora.
Kl. 3 rodde de sex tävlande båtarna upp för älven för att samlas vid startplatsen nedanför
Västanvik. Starten skedde kl. 4. Under väntetiden underhölls publiken med musik av 14 bygdespelmän
samt med informationer om tävlingen av folkskollärare P. Johannes.
Strax efter k1.4 skymtade den första båten uppe vid kyrkgrundet och strax efter kommo de
övriga. De väldiga årtagen drevo båtarna framåt i mäktig fart. Laknäsbåten Präktig låg först och
var egentligen aldrig hotad. Däremot var striden svår mellan Hjortnäsbåten Lika go och Västanviks
Môs'n. Lika go avgjorde striden till sin förmån. Som nummer fyra inkom morabåten Urvädret. På
femte plats Övermobåten och sist i raden Truga från Tibble.
Efter framkomsten tågade roddarna och de stora folkskarorna upp till Paradplatsen, där prisutdelningen
och ett bygdeprogram var anordnad. Musik utfördes av spelmännen och sång av Leksands hembygdskör.
Huvudnumret var uppläsning av Anders de Wahl, som i överdådigt humör och makalös dramatisk form
läste egna och andras dikter. Hans egen dikt till flaggan hör säkerligen till en av de stoltaste
manifestationer till fosterlandet som blivit skrivna. Anders de Wahl förrättade prisutdelningen efter följande
prislista:
1. Präktig från Laknäs,
2. Lika go, Hjortnäs,
3. Mös'n, Västanvik,
4. Urvädret, Mora,
5. Gubben, Övermo,
6. Truga, Tibble,

rorsman E. Glad,
rorsman D. Tägtström,
rorsman O. Flygar,
rorsman Tomt A. Jonsson,
rorsman E. Lindell,
rorsman Knis Karl Aronsson,
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