Ovanliga förnamn i Ljustorp
V

i tycker att vi har konstiga
namn idag, men tittar vi i backspegeln har ovanliga namn förekommit även tidigare. Här följer
lite tips med namn från Ljustorp
för er som snart skall döpa...
I arbetet med att sätta rätt namn
på personer på gamla fotograﬁer
(se fotodatabasen) har många roliga
och mycket ovanliga namn passerat
revy. Det blev till slut så många
möten med glömda namn att jag
tyckte att ﬂer borde få läsa och
njuta.
Alla namn har burits av personer
som bott i Ljustorp under 1800-

och 1900-talen. Namnen är hämtade
från folkräkningarna 1890, 1900 och
1980 samt släktforskarnas dödbok
1947 till 2003. Tillsammans blir det
en lista på ca 7000 personer som
bott i Ljustorp.
Jag har högst egensinnigt plockat
ut roliga och intressanta förnamn
och sedan har jag tagit bort dagens
500 vanligaste pojk- och ﬂicknamn.
Resultatet presenteras nedan som
namnlistor. Dessa listor ger tyvärr
inte de döpande föräldrarna rättvisa. Många vinnlade sig att skapa
ett sammanhang i de olika förnamnen. Ibland känns det som poesi som
en lista inte kan återge -men i alla
fall- läs och njut!

Pojknamn
Abel, Ador, Alarik, Alford, Alfridiof,
Almar, Alonsi, Alrik, Andor, Astor,
Bene, Dolfrid, Edem, Efraim, Eitel,
Eldor, Elivel, Ellner, Elov, Elvin,
Enok, Evald, Gerold, Gillis, Hadar,
Hagar, Helfrid, Helmfrid, Herlof,
Hugord, Imanuel, Isidor, Kondor,
Leontius, Lindor, Livin, Mack,
Milton, Omar, Ossian, Pali, Rane,
Runo, Sandor, Seved, Severin,
Sondrid, Tolf, Uddo, Waldor,
Wathier.
Text: Olof Ulander
Bilder ur bildatabasen

Flicknamn
Adelé, Adiné, Alama, Aldy, Amelina, Andrietta, Anetty, Armida, Axelina, Beda, Berna, Daga, Davida,
Disa, Doffni, Dolryd, Eleonora, Elida,
Ellida, Elma, Elvi, Emelia, Enda,
Engla, Eugenia, Eulalia, Evangeline, Fabiana, Gunda, Gunni, Gurli,
Henny, Hilmi, Hygenia, Ingert,
Janita, Jensine, Karla, Lauretta,
Laurina, Letty, Lis, Lori, Lurentia,
Mabel, Magna, Mildrid, Mimmi,
Mina, Mino, Nittalia, Nomi, Olivia,
Ora, Ottilia, Runa, Runi, Selina,
Severina, Sighild, Signhild, Singer,
Teres, Tilda, Tolvy, Vajlit, Valgit,
Veiny, Wändela.

Kommunfullmäktige i Ljustorp
Våra förtroendevalda politiker höll ett av sina möten i Bygdegården

D

et var första gången som
fullmäktige valde att hålla möte
i Ljustorp under modern tid.
Ljustorp ville som vanligt hålla ﬂaggan högt och Mait Härén stod i
dörren och hälsade alla fullmäktigedeltagare välkommna med godis och
nybakade bondkakor.
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Före själva
mötet
höll
Olof Ulander
ett föredrag
om Ljustorps
historia, som
var mycket
intressant att
lyssna
på.
Han avslutade med att
visa en bild
av det sista
fullmäktigemötet
i
Ljustorp som
hölls 1950.
Under mötet höll Hans-Erik Näslund en information om Leaderprojektet i Timrå. Alla ledamöterna ﬁck
också delta i ett litet grupparbete
kring frågan.

höra hur det gick till när politikerna
träffas. Den längsta diskussionen
blev avseende inköpet av en traktorgrävare. Mötet förﬂöt bra och var
avklarat förvånansvärt snabbt.

Det var några ”vanliga” ljustorpare
som satt på åhörarplatserna för att

Välkommen tillbaka!

