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Biografis.'a uppgifter.Angående J.A.Göth.M.87S3, l_ _,8
I.Meddelare för Folkninnesarkivet i Lund..-:- Folkminnesarkivet i Uppsalt.Fã

-, ct,

Nord.iska Museet och Västsvenska. 3 -22'
2 ..4.J .A.Göth---Johan Äf fred. Nilsson Göth---s ignatur rNomat orpaluen.

3.tor.;et Nomatorp r-K¿¡ryd byrs jösås sockenrSmåland..

4.aen 4/4 rs,59

5.Jag har alltld varit skriven i Sjosàs soekenrhemma till jag var tretton år,

tjänat hos bönd.er till jag var sjuttonrgjutare i Klavre till- jag var nittln.

Tinmerhuggare i iilurjeks skogar i norrland. en vinter.Stenarbetare i Stockhohn

en sorïixrar.Ra]-]-are i Med.elpacl och Ångerrnanland ett âr.Knekt och korpral vid.

Kal;mar regemente 1 tretton år och und,er led.ighet frän tjänsten arbetat som

stabbläggare i liälsingborg och betnaekare på St,Markie=lella llelsickes gård.

i Skåne.I8gB fastnade jag i 3raås och börjad"e sorn stabbläggare hos I 1mlr o r¡ rzr
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bolaget ilär jag bJ.ev b¡rggnadssni-ckarerstabbläggare och klyvsågareomed mera

till lrgï7'rð.ä jag köpte öd.etorpet Katrinedal och gjord.e det till ett mönster-

torprtill jag sålde detrpå gmnd. av sjukdorn ocir fl¡rttade till Braås 1929.

Son bifört jänster und.er torpartid.en,var jag stabblãggare vid ett par sågar,

ticrmerhuggare i henortens skogar.Förnran vid Bränslekonnisionen från dess för-

sta da.g till dess slsta.

6.I Braås har jag bltt från 1929 til1 rrnrI942.

T.Sedan jag kom ti1I Braås Ïrar jag fori;satt mecl mitt förfati;arskap.

8.Sed.an 4C âr ]4;ay jag hål}et över 4000 föredrag och föreld.sningar i sverget

' 
- rnellan Boden och Häl-singborg.

9.Far var föd.d i Karryd by,Sjðsås socken

Mor födcles i Hule byri torpet ltryhagenri Ramkvilla socken.

IC.Far var torpare och slöjdarerkorgmalcarerhan kunde göra nästan a1lt arbete.

Mor var socl-,nens olärd-a barnrnors]'"a och nå"gra byars kalaskocka.

II.Farföräld.rarrr:a är född,a i Sjösås socken oeh l,Iorföräl,drarna i Rarrlcvilla.

I2.lisa Gö'rhrär föd.d i ett torparhem i l{ottebâclc och har varÍt i de båd.a sock-

taarna I{ottebäcir och S jösås i- hela sitt liv.

f3.Enligt väI utförd släkiforskning,från 165I,består rnin slâkt av AclelrPrester-

skaprborgare ocir bönd.errmen även av det femte stånd.etrKnelttar och torparet

men i sla.kten finns inga lattareoeller förbrytare.

T4. Yarit i tre vecl;ors "orå"ttr ocir tre veclcors folkskolarinitan jag var nlo år

och se¿an i lörd,agsförhör ätta gå.nger om året till jag fylld.e tretton år och

sarlraa d-ag jag lâste i kyrkan begavcles mi-n far och jag kor,r i bondtjánst

15. läslusten oerhort stcrrmen jag had.e endast katekesenrbibelnnsalmboken oeh

Holbergs Coned.ier.De senare och katekesen kund.e jag utantill när ¡ag vat-,1.9.
:.ì

är.Ðessuton läste jag l'äclernesland.et och Svensica Yeckobladet til1 jag läst._,

mig fram ocl: sed.an had.e jag fyra âr kemj-ski fría från arlt vadr liåsning och

kunska'pssö.tcande heterrträla hela d.agarna ouÇir en d.el av nätterzra. , 'i:



(2) f"1 g 731' t.
16. Und.er åren I889--I89? reste jág och arbetaile i hel-a vårt land. från l{älsing-

borg i söd.er ti1l Murjek i norr,arbetad.e som Rallare och Stabbläggare och

samtidigt var jag knekt och korpral på Hultefred och gjorde nù.goa veckor e1le

nå,gra månad.er ilär varje år.Sed.ah 1920 harcjag rest och hållet föreil.rag och

. förel-äsningar,från Köpenhamn och Hälsingör ti11 Narvik'för all-a sorters för-
LUNDS UNIVERSITETSeningar,utom potitiska. 

fOLKMINNESARKIV
U. Fjärdingsman $retton år.0rd.fri.socknens nykterhetsnämnd. i f.5 år.meillem av

soclcnens fattigvård.sstyrele i T2 àr.T. [axeringsnåirnnd.en 4.àr I Pastoratets

f attigvårilsstyrelse ! 4.år.Samt i en massa korununala kowni-teer.31and. anü.ra

komiteen för uppbygand.e av klockstapeln vid Sjösås öd.ekyrka.

ï8. Sed.ab lrFrgz,tillhör jag Socialilemokratiska partiet och sed.an IS98 f .O.G.T. n.
Jag inar aldrig hållet något politiskt fördrag(Gualov)men tusentals för nyk-

terhetssaken.Sed.an f,947 ar jag intenilent vid. Sjösås Pastorats Hexnbyggds och

forn¡rinnesförening och d.et har varit och är'nitt hobby.Sedan I9f8 är jag med.-

abetare i en massa tid.ningar. Min första bokrl bondekem oeh Bå,clcstugor fick
jag ut 1923.--Knektar Bönder och annatSmåfolk 1924.---Bergsråd.et på lessebo

I925.--3össor Metkrokar och andra föclkrokar11926.--Mojökarrea f927.--IÏårdvalls

gubbar och and.rarT928.--Sergbackafolket ]]zgr--Raskens ZenobíarÍ.930.--Ail.ams-

berg ,I77I.---De fen StåndenrÍ932.--.ûne-tr'red"riks Karl-Joan I93+.-- lovlsa,

folklustspel och Karl larssons Kalle rÍ936.--Träsko Pelle T935.--,Snå1-And.ers

folkp jäs T93A. .--Från Kronobergs läns högIand" .--Í939.--Ire lP-aï-ronei;T9-{0; - 
-

Spektor Jönssons }rieri ,Íg41,Mojökarna har utkonniet nurI942 i en billighets- '

,upplaga och Av gamla StarroenJlrr¡al- av mina första böcker är oclcså koamen nu.

Böckerrr a á.r allesanman uppteckningar ur folkets 1iv und.er hela min lerrnail

oeh efter berättelser av ile ga.:nla 1 min hernbyggd. , ett par led- tillbaka.
Det gamla folkets hem och lermadsförhåIland.e har jag skildrat i aIla mina

böcker och i d.e tusentals ark jag lernnat till d.e lärd.a förbund.en,Ðen matej.-

ella sa.mllngen jag medverkat til1 fins i Eenbyggdsföreningens sa",ll ingar oeh

själv har jag lite i nitt hem.?ersonliga vängåvor som inte får ges bort.

Det bästa âr att ingen lmnnat komma på nig med. några lögnaktiga uppgifter

om ganla ftjrhålland.en.Hazeliemed.aljen-Medal j ftir Ueffi od.linsfl-it .Sa¡r.firn-
det för Hembvqeclsvåäs fört'iänstpfakett.Tusen vängåvor ned d.edikationer.Àtt dethär bliVet bra 1å^ngt,ber- jag inte om ursäkt förril.et borde varit bra

rnycket längle.

Braås i Novemb er T94Z.TÍörelsamnast
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