MORA TIDNING Måndagen den 7 juli 1947
Brudpigas 3:e raka seger
Sturgubben 4 sek. efter
15,000 människor såg kyrkbåtsrodden i Leksand som också radiolyssnarna
fick uppleva
Leksand kan lägga ännu en traditionsrik högtidsdag till sina föregående midsommar
och julotta, lissjul och konfirmation, sade Per Johannes vid den granna prisutdelningen
nämligen roddardagen i början av juli och verklig högtidsdag kan man tala om att det
blev även i år trots att morgonen var fylld av tunga skyar och sommarvärmen hade
flyktat genom nattens våldsamma oväder.
Ännu har aldrig en kapprodd regnat bort och turen förföljer kyrkbåtsroddarna, ty när
tiden för defileringen närmade sig skingrades molnen och solen skänkte av sin värme
och spred glans över den välkända tavlan, stränderna kantade av mångtusenden
människor, glittrande vågor på sjön och så båtarna, som med kraftiga årtag roddes upp
mot startplatsen, Siljansnäs brygga.
Innan dess hade programmet inletts med musik av spelmän, gott och väl tjoget kunniga
fiolspelmän från Sveriges alla hörn och kanter. Där var Lindberg från Skåne, Wetter från
Sörmland, Kjell från Dalsland, Lillebror Söderlundh från Västanvik och Bertil Almqvist från
Stockholm för att nämna några, och med kraft och inlevelse spelade de Gärdebylåten.
Leksands spelmanslag bidrog med Risjerks gånglåt och. Skänklåten och så blev det en extra
norsk springlåt, Lejf Löchen från Oslo på hardangerfela som har åtta strängar. Per Johannes
talade om gångna tiders roddtävlingar allt medan Hyland från Radiotjänst såg över sina
apparater för radioreferatet, som skulle komma och leden tätnade på bron och på stränderna.
Publiktillslutningen var i år rekordstor. Man räknar i runt tal med 15.000 personer. Bland
hedersgästerna sågs major E. Killander och Sam Uhrdin, vilken skänkt Tibble dess kyrkbåt.
Sammanlagt sju båtar deltog. Det var Sturgubben från Rönnäs med Axel Arvidsson som
styrman, Ros'n från Övermo med Erland Lindell, Kersti från Tibble med Knis Karl Aronsson,
Ullvis Uller med Karl Liljas, Hjortnäs Likago med Ivar Brits, Norets Vôndalös med Manne
Lysen och Västanviks Brudpiga med Oscar Flygar. Sedan de försvunnit vid Kyrkudden
fortsattes med ytterligare musik och tal innan den första rapporten kom från startplatsen
genom kortvågssändaren. Robert Torrberg skötte starten och en minut över fyra flaggade han
iväg de tävlande och från det ögonblicket hade en spännande kamp börjat, som enligt tipsen
främst kom att stå mellan Brudpiga och Sturgubben. De två senaste åren har Brudpiga vunnit,
men Sturgubben var farligt nära i fjol. Skulle det i år lyckas konkurrenten att vinna, det var
frågan. Att det tränats i Rönnäs det var då säkert. Brudpiga, kom bäst iväg. Den låg snart 20
meter före de andra, men Sturgubben arbetar sig fram. Undan för undan knappar den in på
försprånget medan publiken drar andan. I höjd med Käringberget är den en knapp båtlängd
efter.
Men nu är det så att den som ligger främst vid kyrkgrundet den tar hem priset, och det var
Oscar Flygar från Västanvik som hade ledningen ännu vid den psykologiska punkten. Och
därmed kom det sig att det åter var Västanvikslaget som under publikens jubel gick i mål som
segrare för tredje året i rad, en båtlängd före tappert kämpande Rönnäs. Och så kom de andra.
Det var Uller och Ros´n, Vôndalös och Kersti och sist den naggande goda Likago med bara
sju årpar mot de andras tio. Tiderna blev:

1) Brudpiga
2) Sturgubben
3) Uller
4) Ros'n
5) Vôndalös
6) Kersti
7) Likago

23.07
23.11
23.30
23.59
24.42
24.54
25.44

Det blev alltså ingen rekordnotering men det blåste mot på viken och vågorna gick höga.
Med spelmännen i täten vandrade man sedan upp till Sammilsdal där Per Johannes förrättade
prisutdelningen, där man hurrade sig halvt fördärvad för roddarlagen, där spelmännen åter gav
glans åt tillställningen och där man med kraft och värme sjöng både Dalkarlsången och Om
sommaren sköna. Västanvik tog det vackra vandringspriset för alltid och för övrigt blev inget
lag lottlöst. Knis Karl gratulerade segrarna men lovade samtidigt en hederlig kamp nästa år
igen. Men därmed var inte roddardagen tillända. Kvällens spelmansstämma i parken återstod.

