MORA TIDNING Måndagen den 5 augusti 1940
Lika go vann kyrkbåtsrodden i hård tävlan
4,000 personer åsågo kampen mellan Hjortnäs och Laknäs.
Frågesport och hembygdskunskap på Gammelgården efter kyrkbåtsrodd.
Leksand upplevde på söndagen den mest grandiosa roddartävlan mellan kyrkbåtar som förekommit
alltsedan denna tävling togs upp för några år sedan. Tävlingssträckan hade lagts om, varigenom
publiken på ett helt annat sätt kunde följa de smäckra båtarnas ystra färd och spännande kamp.
Målet var förlagt till ångbåtskajen i Noret med start i Västanvik, och härigenom blev landsvägsbron den
mest idealiska utsiktsplats över banans senare del. Här liksom på kajen hade en väldig publik, omkring
4,000 personer samlats redan långt före 4-slaget, tidpunkten för roddtävlingens start. Från bron kunde
den spännande slutstriden alltså följas i alla dess faser.
Någon gång strax efter 4 kommo fyra nej fem mörka strimmor runt kyrkudden.
Båtarna komma! Löd ropet, och minsann kommo de, så skummet lyste vitt kring bogarna, åror sattes ned i
vattnet, så det stänkte i yrande kaskader. En båt ledde. Det var Laknäs, så kom Västanviks Truga, men två
efterföljande närmade sig. Det blev trångt utanför prostgården, och man kunde se hur Hjortnäs med sin Lika
go arbetade sig framåt tagande på de två framförvarande meter för meter. Skulle man hinna? Roddarna
spänna armarna om möjligt ännu mera. De smäckra farkosterna skjuta fram med oerhörd fart. Än är
Laknäsbåten först, och först är den även när den går in under brons höga valv. Men Lika go´s
fart är högre, och över mållinjen är den först.
Segern satt långt inne i år för Lika go med konstnär David Tägtström vid styråran och hans duktiga
roddare genom det handicap, som tilldelats båtarna efter dess tyngd och fason, men segern kom.
Efter tvåan Laknäs kom Västanvik med O. Flygar vid styråran samt Tibble med Knis Karl Aronsson
som rorsman. Sist kom denna gång Övermo, vars lag i sista stund lånat en båt för att få vara med.
Roddarna hade aldrig tidigare tränat med båten, varför Erland Lindell kan känna sig nöjd med sina
mannars insats.
Sedan roddarna paraderat med sina åror vände de farkosterna mot stranden, och till musik av sex
leksandsspelmän tågade alla de i tävlingen deltagande, 85 man, till gammelgården, där de
vederbörligen avhurrades vid den hembygdsfest som var anordnad där. Tiderna blevo:
Hjortnäs
Laknäs
Västanvik
Tibble
Övermo

11,12
11,12,5
11,19
11,23,5
11,31

