MORA TIDNING Måndagen den 27 juli 1936
Originell tävlan i Leksand på söndagen på hembygdsgemenskapens
initiativ
Roddtävlingen på söndagen i Leksand mellan kyrkbåtar blev lyckad och Leksands hembygdsgemenskap vann
syftet med densamma. Den har väckt intresset såsom avsågs med rodden - det märktes både på roddarna och
de många åskådarna. De flesta hade mött upp, till ett antal av omkring 600, vid prostgårdens
brygga, där målet för kraftmätningen var. Fyra båtar deltogo och Rönnäs Gubben gick som
bästa båt i mål på tiden 11,04. Banan var drygt 2 km.
Starten skedde på slaget eller t.o.m. en liten aning före slaget 4 vid Orsand. Genom lottning avgjordes
följande startordning, ytterst Måsen, Västanvik - Grytnäs lag, med hemmansägare Anders Kindberg
vid styråran, därbredvid Likago, Sunnanäng - Hjortnäs lag, med konstnären och byamannen David
Tägtström som lagledare, så Truga, Föreningen Leksandspojkarna, ledare studeranden Knis Karl
Aronsson i Tibble, och innerst Gubben, Rönnäs lag, med nämndeman Johan Willner vid styråran..
Måsen roddes med åtta par åror, Likago med sex par, Truga med sju par och Gubben med åtta par åror.
Efter lystringssignal med näverlur gav Carl Gudmundsson avgångssignal och roddarna, en vid varje åra,
spände sina muskler och togo ut tagen, långa kraftiga årtag utan fjäsk men med kraft i draget. Det
märktes att de övat sig ordentligt de sista dagarna. Banan skulle trots sin längd komma att ta endast
några få minuter i anspråk, varför det gällde att skynda sig för hembygdsgemenskapens ordförande per
Johannes, om han skulle hinna från Orsand till målet för båtarna. Det gick nästan jämnt med bilen i
högsta fart. Båtarna kommo in i följande ordning. Gubben, som nämnts, på tiden11,04, Likago på 11,16,
Måsen 11,54 och sist Truga på 14,22.
Det hade regnat förut men strax innan båtarna skulle gå i mål kom solen. Det var underbart vackert bortöver
vattnet mot Västanviksbergen och på stranden med de många åskådarna.
Roddtävlingens initiativtagare, kamrer August Berglund, uttalade, sedan samtliga båtar kommit i mål,
ett tack till roddarna, som så snabbt lystrat till maningen att ställa upp. Menigheten har i långa tider
färdats till kyrkan i dessa båtar. Nu finns det snabbare och bekvämare färdmedel, men vi ha i rodden en
idrott, som är värd att bevara. Denna tävlan har gjorts för att skaffa oss och eder en erfarenhet, som en
annan gång kan bli av värde. Långa åror och lika långa åror för alla båtar torde vara nödvändigt till nästa
gång. Hr Per Johannes förrättade så prisutdelningen, som endast avsåg, att med en liten sak till varje lag
hugfästa detta tillfälle. Det första laget erhöll en bricka av mässing, de övriga små brickor av tenn
Snabbaste båten hade redan vid ankomsten fått en stor björklövskrans kring förstäven. Sedan man
hurrat tillkännagav hr Johannes, att de väntade roddarlagen i Gästis gammelstuga. Där uttalade
han ännu ett tack till de deltagande för att de hedrat sin by och sin socken samt framhöll, att även om
vi aldrig kunna komma åter att använda kyrkbåtarna har bibehållandet av färdigheten sitt stora
värde. Det måste även anses som för sitt ursprungliga ändamål har ett praktiskt museiarbete
att icke lägga upp kyrkbåtarna på land utan visa dem i användning. Med ett rungande ja lovade roddarna att
hålla lagen samman i fortsättningen.

