MORA TIDNING fredagen den 16 juli 1943
För åttonde gången bereda sig byalagen i Leksand att mötas i ädel tävlan med kyrkbåtar i
kapprodd över viken, och göra det måhända samvetsgrannare än någon gång tidigare ty konkurrensen
växer och därtill har tävlingen i år fått en alldeles speciell spets genom att "Kersti" för första gången
deltager. Men inte nog med att Tibble-pojkarna få ro en smäckrare och längre båt än den förutvarande
"Truga" som minsann inte var lättrodd, intresset för tävlingen har aldrig varit större, vilket även spåras i
antalet deltagande lag, som om allt går väl kommer upp till åtta. Åttonde gången går denna kapprodd,
som Leksand är helt ensam om, och det vore stiligt om åtta båtar då kunde ställa upp på startplatsen
utanför Västanvik. Klart är att "Kersti" ställer upp liksom även "Lika go" från Hjortnäs, "Präktig" från
Laknäs, "Môs'n" från Västanvik och "Gubben" från Rönnäs, men Ullvi ses rusta sin "Löppa" och
vidare kommer "Truga" säkert att återfinnas i tävlingen, det är bara inte klart vem den skall ros av.
Många äro om budet. Och så slutligen har Nusnäsborna åter förklarat att de gärna vill vara med om
man kan få ihop ett lämpligt roddarlag och därmed skulle man vara uppe i 8 båtar. De flesta av byarna
ha redan satt igång träningen trots bråd skördetid och att man kommer att gå in för årets tävling står fullt
klart.
- Givetvis kommer vi att göra vårt bästa med "Kersti", säger Knis Karl Aronsson, styrman och lagkapten för
Tibble, men det är svårt att veta hur det kommer att gå. Båten är ändock ny, men vi håller som bäst på att
ro in oss med den. Glädjen är stor och allmän i byn över Sam Uhrdins storslagna gåva, vilket även visar
sig däri att byn anslagit virke till båthus och Tibblekamraterna 350 kr till samma ändamål. Vi gå in för
tävlingen, upplyser Oscar Flygar från Västanvik, som vidare blottar att laget har respekt för Tibble.
Beträffande träningen vill han inte gärna yppa något, men man utgår från att "Môsn" kommer att skjuta
särskild fart i år.
Folkskolläraren Per Johannes kommer i år att deltaga i rodden, troligen som styrman i Rönnäsbåten
"Gubben", och han vet nog hur han skall ta sina bybor i roddarlaget. Dessutom kan nämnas att
båtarna defilera uppför älven före tävlingen till startplatsen. Två vandringspris står till förfogande och
banan mäter 2,5 km. Årets kapprodd ingår i de upplagda Leksandsdagarna och går söndagen den 25 juli,
då även Leksands folkdanslag firar sitt 25-årsjubileum. Efter rodden blir det alltså avmarsch till
Siljansvallen av spelmän, folkdansare från alla delar av Dalarna och roddare och på planen kommer
sedan prisutdelning att äga rum samtidigt med uppvisning av folkdansare, som räknas i väl
hundratalet.
Senare följer ett särskilt högtidsprogram på Paradplatsen med tal, spel och dans samt sång av
Leksands kyrko- och hembygdskör under kantor Steningers ledning. Tidigare under veckan har en
lokalrevy spelats upp på Paradplatsen, folklekar lekts på Gammelgården, där för övrigt veckan
inledes om söndag med en Gammelgårdsfest med underhållnig i skilda former. Bl.a. blir det
tävlan i historieberättning.

