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Navneforslag, der kan anvendes til navngivning af pladser og veje på Frederiksberg 
Rev. 30.08.2017 

Navneforslag Kort beskrivelse af den foreslåede person - herunder evt. tilknytning til Frederiksberg Forslagsstiller Forslagsdato 

Ingeborg Hansen 

 
Ingeborg Hansen (17.02.1886– 5.08.1954) var verdens første kvindelige parlamentsformand da hun i 1950 blev valgt som 
formand for Landstinget. Ingeborg Hansen. var jurist og skrev allerede som ung kvinde historie, da hun i 1924 blev 
Danmarks første kvindelige landsretssagfører og senere den første dansker, der procederede for Højesteret uden at være 
højesteretssagfører. Både som jurist og senere som politiker virkede Ingeborg Hansen for samfundets mest udsatte. Ikke 
mindst for fattige og nødstedte kvinder. I.H. har så vidt vides ingen særlig tilknytning til Frederiksberg. 

Gunvor Wibroe 26.07.2017 

Haldor Topsøe 

 
Haldor Topsøe voksede op på Frederiksberg Slot hvor hans far havde tjenestebolig. H.T. blev student fra Frederiksberg 
gymnasium 1931 og blev uddannet som civilingeniør i kemi i 1936.1940 grundlagde H.T. det i dag verdensomspændende 
firma indenfor udvikling og produktion af katalysatorer. H.T. er én af de mest betydningsfulde ingeniører der har været i 
Danmark. Derfor blev han i 1999 af Ingeniørforeningen i Danmark udnævnt til "Århundredets Ingeniør". I 2008 blev han 
Ridder af Dannebrog. 

Lars Kamp 
Jørgensen 05.05.2017 

Ove Petersen 

 

Ove Petersen (15.01.1830 -18.02.19892) var arkitekt og professor, og har bl.a. været med til at tegne Det Kongelige 
Teater. O.P. boede på Frederiksberg, hvor han døde i 1892. O.P. har tegnet en lang række bygning, bl.a. villaen på 
Frederiksberg Allé 41, der blev nedrevet i 1933 på nær tårnet og staldbygningen, der blev nedrevet i 2010 i forbindelse 
med den kommende metrostation. Det ville være oplagt at navngive den kommende metroforplads efter O.P. når 
Cityringen åbner i 2019. 

Lars Kamp 
Jørgensen 

05.05.2017 

’Mariendal 
Kirkeplads’ 

 
Foreslået i forbindelse med etablering af et nyt byrummet foran Mariendal Kirke, der forventes at blive indviet i efteråret 
2017. Projektet er blevet til i et positivt samarbejde mellem Menighedsrådet i Mariendal Kirke og Frederiksberg Kommune. 

Menighedsrådet i 
Mariendal Kirke 16.05.2017 

’Lindevangs 
Kirkeplads’ 

Foreslået i forbindelse med etablering af det nye byrummet foran Mariendal Kirke, der blev indviet på Peter 
Bangs Vej i foråret 2017. 

Sognepræst i  
Lindevangs Kirke: 
Lisbet Kjær Müller 
samt Lindevang 
Menighedsåd 

09.03.2017 
22.11.2016 

Aage Sikker 
Hansen 

 
Tegner og plakatkunstner Aage Sikker Hansen (1897-1955) var inspireret af tysk realisme men udviklede en særlig dansk 
stil, som gjorde og stadig gør hans plakater, tegner og tryk utrolig populære i hele Danmark. 
Nogle af Aage Sikker Hansens mest populære illustrationer er samtidig signaturkunst for Frederiksberg og er nærmest 
blevet symboler for både Zoologisk Have og for Frederiksberg Svømmehal. Og i 1955, kort inden sin død, udsmykkede 

Aage Sikker Hansen vores smukke bryllupssal på Frederiksberg Rådhus.  

Gunvor Wibroe 12.04.2017 

Anna Ancher 

Anna Ancher (født Brøndum, 1859-1935) boede om vinteren i en villa på Amalievej 10 (før Amalievej 6) samme med sin 

mand Michael fra 1899 til 1913, hvorefter villaen blev nedrevet. Dette maleri med datteren Helga er eksempelvis fra haven 

på Amalievej. 

Joan Schersat 

Mikkelsen 

 

26.03.2017 

https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=132
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=132
http://www.danskkulturarv.dk/indhold/haven-ved-amalievej-10/
http://skagenskunstmuseer.dk/tidslinje-arven/
http://www.lauritz.com/da/auktion/michael-ancher-olie-paa-plade-portraet-af-helga-ancher/i3364731/
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Emma Kongsbøll 
Emma Kongsbøll (1880-1944). Porcelæn- og Landskabsmaler. Boede først på Paludan Müller Vej med sin mand Kristian, 

men Allégade 5, Riises Landsred, er nok den mest kendte adresse, som hun boede på fra 1912-1940. 

Joan Schersat 

Mikkelsen 

 

26.03.2017 

Christine Swane 
Christine Swane (1876-1960)  Dansk maler, (søster til Johannes Larsen). Boede på Falkoner Allé 5 med sin mand Sigurd 

Swane i 1912-13. Efter skilsmissen fra ham i 1920 boede hun periodevis på adressen. 

Joan Schersat 

Mikkelsen 
26.03.2017 

Anna Margrethe 
Grosell 

 

Anna Margrethe Grosell (gift Lefèvre, 1909-1999) var en “rigtig frederiksbergpige”. Hun blev født og voksede op i villaen på 

Ceresvej 26, hvor hun og manden Sigurd Marius Lefèvre (efter forældrenes død) også flyttede ind. I 2009 blev der i 

Møstings Hus vist en kunstudstilling i anledning af 100 året for hendes fødsel. 

 

Joan Schersat 

Mikkelsen 

 

26.03.2017 

Helle Gotved Helle Gotved, (1912-2006) var gymnastikpædagog der var født på Frederiksberg og kvinden bag Gotved-gymnastikken.  Julie Grothen 24.03.2017 

Erika Voigt 

 

Erika Voigt var en kendt og elsket revyskuespiller. Boede på Frederiksberg og optrådte bl.a. i Riddersalen og på ABC-

Teatret. 

Jens Brenaa (søn 

af Erika Voigt) 
22.03.2017 

Inge Lehmann 
Statsgeodæt Inge Lehmann (1888 – 1993) var sandsynligvis på niveau med Niels Bohr, men nåede aldrig anerkendelse i 
Danmark. En række andre landre, specielt USA, har hædret Inge Lehmann, der som den første fandt ud af, hvad Jordens 
kerne består af. I.L. har så vidt vides ingen særlig tilknytning til Frederiksberg.  

 

Mogens Skov  

 
 
21.03.2017 

Nicolaj Hagen 
Hagensen 

Nicolaj Hagen Hagensen (1916 – 2009)  var landsretssagfører og konservativ politiker, der var medlem af Folketinget i 
perioderne 1961-1966 og 1973-1988. Hagensen var medlem i Frederiksbergs Kommunalbestyrelse i perioden1970-1974 
og var tillige medlem i Nordisk Råd (1979) og Europarådet (1982) og var fem gange medlem af de danske delegationer til 
FN's Generalforsamling. Hagensen var Kommandør af Dannebrog. 

Det Konservative 

Folkeparti 
13.03.2017 

Carl Henning 
Pedersen 

 
Carl Henning Pedersen (23.09.1913 – 20.02.2007) var dansk kunstmaler, som opnåede international anerkendelse blandt 
andet gennem sin tilknytning til COBRA-bevægelsen. Boede i sine senere år på landstedet Molesmes i Frankrig og på 
Frederiksberg. 

By- og 

Miljøudvalget 06.03.2017 

Otto Nielsen 

 
Otto Nielsen (03.02.1916 – 17.10.2000) var dansk tegner og maler, der med sin karakteristiske streg og kolorit bl.a. 
udførte talrige bogillustrationer og plakater. Boede i en årrække på Carl Feilbergs Vej på Frederiksberg. Birger Jensen har 
foreslået, at pladsen foran Lindevangskirken kunne navngives ’Otto Nielsens Plads’.  

 
 
 
Birger Jensen 

 
 
 
17.02.2017 

Lis Møller 
 
Lis Møller (22.12.1918 – 24.09.1983) var en socialt engageret journalist og politiker, der repræsenterede Det Konservative 
Folkeparti. Medlem af Folketinget i flere perioder. Bosat på Frederiksberg i en række afgørende år i sin karriere 

 
 
 
Nikolaj Bøgh 

 
 
 
07.02.2017 

S.A K. Lauritzen 
 
Sigurd Aage Kjeldgaard Lauritzen (21.05.1871 – 15.10.1962) var arkitekt og Frederiksbergs mangeårige stadsarkitekt. Har 
tegnet en lang række kendte Frederiksberg-bygninger, byinventar m.m. 

 
 
Nikolaj Bøgh 

 
 
07.02.2017 

https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=7985
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=7985
http://www.realdaniabyogbygklubben.dk/media/49255/Riises%20Landsted.pdf
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=903
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=903
http://www.fyens.dk/Fritid/Den-franske-indflydelse/artikel/1453815
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=523
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=523
https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=523
http://www.kunstavisen.dk/viewarticle.jsp?id=d305c0e822dc79b70123326ed61701af
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landsretssagf%C3%B8rer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konservative_Folkeparti
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folketinget
http://sv.wikipedia.org/wiki/1961
http://sv.wikipedia.org/wiki/1966
http://sv.wikipedia.org/wiki/1973
http://sv.wikipedia.org/wiki/1988
https://da.wikipedia.org/wiki/FN
https://da.wikipedia.org/wiki/Dannebrogordenen
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Kunstmaler
https://da.wikipedia.org/wiki/COBRA
https://da.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://da.wikipedia.org/wiki/Politiker
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Konservative_Folkeparti
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Konservative_Folkeparti
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Asta Nielsen 
 
Asta Nielsen  (11.09.1881 – 25.05.1972) var dansk skuespiller og verdensberømt som stumfilmstjerne. Levede sine 
senere år på Frederiksberg 

 
 
Nikolaj Bøgh 

 
 
07.02.2017 

A.L. Casse 
 
Andreas Lorentz Casse, (01.04.1803-22.11.1886) var dansk jurist  og politiker. Medlem af Folketinget og justitsminister. 
Bosat på Frederiksberg. En af initiativtagerne til Frederiksbergs oprettelse som selvstændig kommune 1857 

 
 
 
Nikolaj Bøgh 

 
 
 
07.02.2017 

 
Emilie Mundt 
 

Emilie Mundt (22.08.1942 – 25.10.1922) var dansk maler, der boede og havde atelier på Frederiksberg Nikolaj Bøgh 07.02.2017 

 
 
Marie Luplau 

 
Henriette Marie Antonette Luplau (07.09.1848 – 16.08.1925) var dansk maler, der boede og havde atelier på 
Frederiksberg 

 
 
 
Nikolaj Bøgh 

 
 
 
07.02.2017 

Ole Bjørn Kraft 
 
Ole Bjørn Kraft (17.12.1893 – 02.12.1980) var en dansk konservativ politiker. Medlem af Folketinget 1926-64 
og forsvarsminister i befrielsesregeringen 1945.  

 
 
Nikolaj Bøgh 

 
 
07.02.2017 

A.H. Riise. 
 
Albert Heinrich Riise (11.09.1810 – 18.10 1882) var dansk apoteker og fabrikant på Sankt Thomas, De 
Vestindiske Øer. Bosat på Frederiksberg i sine senere år. 

 
 
Nikolaj Bøgh 

 
 
07.02.2017 

Jan Monrad 

 
Jan Monrad (18.03.1951 – 20.11.2015) var en folkekær komiker og entertainer, der var mest kendt som den ene halvdel af 
duoen ’Monrad & Rislund. Student fra Frederiksberg Gymnasium. Medstifter og tidligere administrator af Facebook-
gruppen ’Vi der holder af Frederiksberg’. 

 
 
 
Jan E. Jørgensen 

 
 
 
23.01.2017 

Bodil Koch  

 
Bodil Koch (1903-1972)  var en engageret politiker og samfundsdebattør. Medlem af Folketinget i 21 år. Hun blev verdens 
første kvindelige kirkeminister i den kortvarige Hedtoftregering i 1950, og blev igen kirkeminister fra 1953 og uafbrudt i en 
række regeringer indtil 1966, da hun blev kulturminister indtil 1968. Bodil Koch har boet på Frederiksberg, blev viet i 
Solbjerg Kirke og begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård. 

 
 
 
Inge Lise Pedersen 

 
 
 
18.01.2017 

Jens Otto Krag 

 

Jens Otto Krag (15.09.1914 – 22.06.1978) var en fremtrædende dansk politiker. Medlem af Frederiksberg 

Kommunalbestyrelse  1946 – 1947. Medlem af Folketinget 1947 – 1973 og statsminister i flere perioder. Gift med 
skuespiller og politiker Helle Virkner i perioden 1959 – 1973. I deres hjem på Egernvej havde de i 1964 besøg af 
Sovjetunionens Præsident Krustjov. Det er foreslået, at parkanlægget ved Egernvej kunne navngives: ’Jens Otto Krags 
Park’. Michael Vindfeldt 05.12.2016 

Helle Virkner 

 
Helle Virkner (15.09.1925 – 10.06. 2009), der var en af Danmarks mest populære skuespillere, var medlem af 
Frederiksberg Kommunalbestyrelse i perioden 1974 – 1982. Boede mange år på Frederiksberg. Gift med tidl. statsminister 
Jens Otto Kragh i perioden 1959 – 1973. Det er foreslået, at en af pladsdannelserne langs Den Grønne Sti kunne 
navngives ’Helle Virkners Plads’. Michael Vindfeldt 05.12.2016 

https://da.wikipedia.org/wiki/Politiker
https://da.wikipedia.org/wiki/1926
https://da.wikipedia.org/wiki/1964
https://da.wikipedia.org/wiki/Apoteker
https://da.wikipedia.org/wiki/Fabrikant
https://da.wikipedia.org/wiki/Politiker
https://da.wikipedia.org/wiki/Statsminister
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Bodil Koch 

 
Bodil Koch (1903-1972)  var en engageret politiker og samfundsdebattør. Medlem af Folketinget i 21 år. Hun blev verdens 
første kvindelige kirkeminister i den kortvarige Hedtoftregering i 1950, og blev igen kirkeminister fra 1953 og uafbrudt i en 
række regeringer indtil 1966, da hun blev kulturminister indtil 1968. Bodil Koch har boet på Frederiksberg, blev viet i 
Solbjerg Kirke og begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård. 

Lindevang 
Menighedsåd 22.11.2016 

Karen Ankersted 
 
Karen Ankersted (18.07.1859 – 06.11.1921) var blandt de fire første kvinder, der blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen på 
Frederiksberg i 1909 samt blandt de fire første kvinder, der blev valgt ind i Folketinget i 1018. Gunvor Wibroe 20,04,2015 

Mogens Thiim 
 

 
Mogens Frederik Valdemar Thiim (11.12.1925 – 16.03.2011) var medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse i perioden 
01.04. 1978 – 31.12. 1993, hvor han var Rådmand årene 1986 – 1993 og formand for Hospitalsudvalget i perioden: 1982-
1996. Herudover var Mogens Thiim formand for Frederiksberg Ældreråd i perioden 2003-2011 

Eva Ingeborg 

Holskov 04.08.2014 

 
Knud Pheiffer 

 
Knud Koch Pheiffer (14.01.1909 – 0407.1961) var teaterdirektør, skuespiller, komponist, revyforfatter m.m.  Boede en stor 
del af sit liv på Frederiksberg.  

 
Claus Nielsen 

 
16.07.2014 

    

    

 

 

* =  Navn der er reserveret i ’Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde’ 

 

  



’Plads- og Vejnavnebank’ 
 

5 
 

 

Plads- eller 
vejnavn 
 

Navneforslag der er benyttet til navngivning 
(efter etablering af ’Plads- og Vejnavnebank’ i 2016) 

 

Forslagsstiller 
 
 

Navngivning 
effektueret 
 

Tine Brylds Plads 
(ved Forum) 

 
Tine Bryld (18.12.1939 – 21.04.2011) var socialrådgiver, forfatter og radiovært. Blev i 2015 kåret til de seneste 100 års 
mest betydningsfulde kvinde. Født og opvokset på Frederiksberg. Det er foreslået, at pladsen foran Lindevangskirken 
kunne navngives ’Tine Brylds Plads’. Efterfølgende har forslagsstillerne foreslået, at den lille arkadeplads syd for 
Rådhuspladsen kunne navngives ’Tine Brylds Plads’. 

Gunvor Wibroe og 
Jan E. Jørgensen 21.04.2017 

Georg Carstensens 
Plads  
(ved Frederiksberg 
Rådhusplads) 

 
Johan Bernhard Georg Carstensen (31.08.1812 – 04.01.1857) Grundlagde Københavns Tivoli i 1843 og senere det 
konkurrerende etablissement Alhambra, der blev etableret i maurisk stil på Frederiksberg. Carstensen døde dog et halvt år 
før haven skulle åbne i 1857. Et andet projekt Carstensen udtænkte, var anlægget af en af Københavns første 
sporvognsruter. Han ansøgte i begyndelsen af 1856 om at få tilladelse til at anlægge og drive en sporvognslinje mellem 
Frederiksberg Runddel og Tivoli. Han døde inden den blev realiseret, men andre førte projektet videre. Tivoli, København 18.05.2017 

    

 

https://da.wikipedia.org/wiki/1812
https://da.wikipedia.org/wiki/1857
https://da.wikipedia.org/wiki/1843
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurisk&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Sporveje
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Runddel

