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För de flesta av dagens Malaxbor är kanske namnet Tors ten 
Lindgård eller hans signatur ”Adam Namnlös” inte så bekant. 
Äldre läsare kommer ihåg hans kåserier i Vasabladet på 1970-ta-
let, och någon minns kanske en del av allt det andra han gjorde 
under förra halvan av 1900-talet.
     Den här boken ger en inblick i Torsten Lindgårds livslånga 
skrivande i olika former och på olika teman, en titt in i den aktiva 
föreningsvärld han deltog i och en bild av honom själv, den värld 
han levde i och de tider han skildrade.
   Boken inleds med en levnadsteckning över Torsten Lindgård 
och följs av ett urval av hans artiklar. Händelser, personport rätt, 
kåserier och inlägg i olika tidningar, främst i Vasabladet, under 
fem årtionden (1930–1970-talet) återfinns här. Hans engagemang 
i olika föreningar och förbund, inte bara i hemkommunen Malax 
utan även i vidare kretsar, återspeg las i hans texter. Skildringar av 
händelser och personer i  Malax ger inblickar i levnadsförhållan-
den och samhällsutveckling, inte bara i Malax utan även i Öster-
botten i stort under fem decennier. Texterna är därför både lokal- 
och regionhistoria.
    
Jan Lindgård, som skrivit den inledande levnadsteckning en, är 
brorsonson till Torsten Lindgård och bor i Pargas.
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Förord
”Allt ska man nö buri me ...”

Hur många gånger har inte den tanken slagit mej där jag suttit om-
given av högar med papper, klippböcker, protokoll och fotoalbum. Men 
minst lika ofta har rotandet gett ännu en pusselbit i bilden av Torsten, 
min farfars bror. Det har varit en spännande och mycket givande resa, 
och ”enn jint o slöut”.

Egentligen är det Håkan Eklunds fel att jag skrev det här. Hans med-
ryckande entusiasm då han drog kursen ”Gräv där du står” på Åbo Aka-
demis Fortbildningscentral för ett par år sen tände gnistan. Därför går 
ett stort tack till honom, fågelskådaren, naturfotografen och skribenten 
med rötter i Kimo.

Ett stort tack går också till Torstens barn, Birgit, Per och Clas, för 
förtroendet att få skriva deras fars historia. Förutom dessa ett varmt 
tack till: Malax museiförening för att ni insåg att ”Adam” var värd en 
skrift, för erhållet bistånd under arbetet och för att ni åtog er tryckandet. 
Särskilt tack till Leif Finnäs som bidragit med värdefulla synpunkter 
under arbetets gång, till Göran Strömfors som skött det tekniska och 
till Gunnel Smulter som skött rättskrivningen! Svensk Österbottniska 
Samfundet för erhållet bidrag för forskningen. Far och mor som tagit 
reda på tusen och en detaljer på ”häimsåopona”. Min familj som levat 
med mej och högar av material under de senaste åren. Tom Karlsson 
på Åbo Akademis bibliotek för snabbt och kunnigt materialsökande. 
Anne Bergström, Pargas stad och dito Hembygdsförening för tillträde till 
IOGT- sam lingarna. Börje Sidbäck för material, tips och kommentarer. 
Alla bidragsgivare som delat med sej av minnen.

I Bodnäs, Pargas, 17.8 2009

Jan Lindgård
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