MORA TIDNING Måndagen den 6 juli 1942
Lika go segrade i kyrkbåtsrodden
Präktig på andra plats, - Urvädret från Nusnäs uteblev
Även om årets kapprodd mellan kyrkbåtar i Leksand blev en rent lokal uppgörelse därigenom att Urvädret
från Nusnäs på grund av roddarbrist uteblev, blev kraftmätningen en av sommarens mest
remarkabla händelser. Den samlade en synnerligen talrik publik, som enbart vid målplatsen,
ångbåtskajen och bron kunde räknas i minst 3,000 personer.
Fyra båtar ställde upp denna gång. Utom Urvädret saknades Ullvis och Rönnäs båtar. De startande
voro alltså Lika go från Hjortnäs med Johan Brits som rorsman, Präktig från Laknäs med Erik Glad vid
styråran, Môsn från Västanvik med Oscar Flygar och Tibbles Truga med Knis Karl Aronsson.
När de fyra rorsmännen i mikrofonen av speakern Erik Olsson tillfrågades om vad de trodde om
utsikterna i tävlingen trodde alla "finskt" utom O. Flygar, vilken var bergsäker på att Môsn skulle
ro hem segern. Nu gick det inte alldeles så som den käre Oscar siade, men faktiskt hade Môsn
kommit först i mål om inte två hade slunkit före. Det var Lika go som visade sig vara både godare
och präktigare än Präktig som kom god tvåa. Tredje platsen försvarades med den äran av Môsn och
på fjärde plats kom Truga. Medan de fyra båtarna rodde till startplatsen utanför Västanvik - ett
drygt arbete i motvind och motström - underhöllo fyra Leksandsspelmän de vid målet församlade
med musik på felor.
Köpman Nils Esters, Västanvik, gav signal till avfärd, och båtarna satte genast god fart, vid
kyrkgrundet lågo tre av dem samlade i teten. Det var Lika go, Môsn och Präktig, medan Truga
råkat något på sladden. Under publikens jubel gingo båtarna i mål, Lika go med klart försprång, och under
de sista hundra meterna gick Präktig upp på andra plats.
Tiderna blevo:
1. Lika go 11.00.2
2. Präktig
11.14.7
3.Mösn
11.21.1
4 . T r u g a 12.05.5
Med spelmän i teten tågade man sedan till Gammelgården där prisutdelningen ägde rum. Musik utfördes
av spelmännen, kamrer August Berglund berättade några personliga minnen av kyrkbåtar och
kyrkbåtsrodd och vidare förekom folkdans och folklekar. Hjortnäslaget erhöll för året det i fjol uppsatta
poängpriset. Hjortnäs och Laknäs ligger nu på åtta poäng. Tio behövs för att priset skall bli ständig
egendom. Senare på kvällen var en bygdeafton anordnad på Paradplatsen under medverkan av spelmän och
Leksands folkdanslag.

