
Gossen han sköt ut båten efter Stor Erkers Anna Eriksson

Inspelning: Sveriges Radio, Mats Arnberg 1949
Publicerad inspelning: Föregångare CD (MNW), Källorna CD-samling (KMH)
Typ av visa: Skämtvisa

Stor Erkers Anna Eriksson (1875-1956), Häradsbygden, Dalarna. Anna föddes i Åkersö och 
växte upp i Västnor i Leksands socken. Hon gifte sig med Lars Eriksson och de bodde på 
Storerkersgården i Ytteråkerö, Leksand. Anna beskrivs som en frimodig och utåtriktad person 
son spred värme och omtanke runt sig. Hon var också bestämd av sig och var noggrann med 
det mesta. På somrarna vistades hon på Ljusbodarnas fäbodar. Anna var känd för sin sång. 
Vid några tillfällen framträdde hon offentligt, bland annat på församlingshemmet i Noret, 
Leksand. Musiken fanns också i släkten från morfar Lång Per Nilsson som vara spelman.
Karl Sporr tecknade ned flera visor ur hennes breda repertoar (1946), och Sveriges Radio 
spelade in Anna redan 1949. 
http://www.uddatoner.com/blatoner/blatonerochkrus/SangareAE.html
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1. Gossen han sköt ut båten
Han var så hjärtans glad
han skulle gå till Brovik
./. i tanken att få ja ./.

2. Å när han kom till Brovik
Han lägger sin båt i land
Där mötte han sin svärmor
./. allt med sin lilla Madam ./.

3. Goddag goddag min svärmor
kan jag er dotter få
Ack nej ack nej min gosse
./. den loven kan dun't få ./.

4. Ej heller kan hon brygga
ej heller baka bröd
ej heller göra något
av de sysslor som hon bör
ej heller kärna smör

5. Då börjar gossen gråta
Å fälla tår på tår
en sådan vacker flicka
går aldrig je i frå
går aldrig jag i från

6. Å flickan börjar gråta
å fälla tår på kind
en sådan vacker gosse
./. går aldrig ur mitt sinn ./.

7. Hon lärde brygga å baka
å lärde kärna smör
så fingo de varandra
./. allt efter sitt behag./.
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