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Navneforslag

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

(Else Marie
Pade)

Komponist Else Marie Pade (02.12.1924-18.01.2016) var en pioner inden for elektronisk musik, og var reelt mange år
forud for sin tid. EMP var aktiv i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, og for dette blev hun anholdt af Gestapo og
sat i Frøslevlejren. Her ridsede hun sine noder til sangen "Du og jeg og stjernerne" ind i cellens mur med et spænde fra sin Balder Mørk
Andersen
hofteholder. EMP blev uddannet på Musikkonservatoriet. Herudover, så vidt vides, ingen relation til Frederiksberg.

*
(Lone Dybkjær)

*
(Bent FabriciusBjerre)

*
(Poul ”Tist”
Nielsen)

*
(Betty Nansens
Plads)

*
(Aksel Larsen)

Lone Dybkjær (23.05.1940-20.07.2020). Dansk politiker, mangeårigt medlem af Folketinget, minister og medlem af
Europa-Parlamentet i ti år. Lone Dybkjær var især engageret i miljøpolitikken, ligestilling, socialpolitik og EU-politikken.
Lone Dybkjær gift med Poul Nyrup Rasmussen og således statsministerfrue, mens hun sad i Europa-Parlamentet. Parret
var bosiddende på Frederiksberg.

Forslagsstiller Forslagsdato

David Munis
Zepernick, Lone
Loklindt og Ruben
Kidde

Bent Fabricius-Bjerre (07.12.1924-28.07.2020). Pianist og komponist født på Frederiksberg Hospital. Familien boede
dengang på Mathildevej 20, st.th. Herfra flyttede familien i 1927 til Dalgas Boulevard 123 st.tv. 1931 flyttede familien til
Gustav Johansens Vej 15, hvor de boede indtil juli 1945, hvor de flyttede til Farum. BF-B gik på Skolen på La Cours Vej fra
1. til 5. klasse. BF-B skrev musik til talrige film og tv-serier, og grundlagde i 1950 pladeselskabet Metronome Records.
Jan E. Jørgensen
Blandt de mange populære melodier BF-B komponerede er kendingsmelodierne til Olsen-Banden filmene, tv-serien
Matador samt musikken til animationsfilmen Bjergkøbing Grandprix. I 1962 havde B-FB stor succes med melodien "Alley
Cat" i USA, hvor melodien gav ham den prestigefyldte musikpris Grammy Award i kategorien ’Rock and Rold’
Forslagsstiller anbefaler, at stien mellem boldbanerne Jens Jessens Vej og Ingeborggården opkaldes efter
fodboldspilleren Poul ”Tist” Nielsen (25.12.1891-09.08.1962). PTN spillede hele sin karriere for KB, hvor han startede på
Lars Kamp
førsteholdet i 1907 og sluttede i 1927. I alt blev det til 201 kampe. Vandt det danske mesterskab med KB i 1913, 1914,
Jørgensen
1917, 1918, 1922 og 1925. Skorede 52 mål i 38 landskampe og vandt sølvmedalje ved OL i Stockholm 1912. Optaget i
Fodboldens Hall of Fame i 2014

25.01.2021

24.08.2020

12.08.2020

11.11.2019

Betty Anna Marie Nansen (1873-1943) Skuespiller, teaterdirektør. B.N. erhvervede i 1917 Alexandra Teatret på
Frederiksberg Allé, som hun opkaldte efter sig selv, og som hun var leder af indtil sin død i 1943.

FFBs’
organisationsbesty- 27.08.2019
relse

Aksel Larsen (05.08.1897-10.01.1972) Blev som Formand for Danmarks Kommunistisk Parti valgt ind i folketinget 1932.
AL blev i 1958, sammen med andre ledende kommunister, ekskluderet fra partiet efter at have rejst kritik af Sovjetunionen
efter opstanden i Ungarn i 1956. Dette førte til stiftelsen af Socialistisk Folkeparti hvor AL blev valgt til formand ved den
stiftende generalforsamling 1959. SF blev valgt ind i Folketinget med 11 mandater i 1959, hvor Kommunisterne røg ud.
Partiet har været i Folketinget siden da. AL døde på Frederiksberg, men herudover ingen relation til byen.

Balder Mørk
Andersen

27.08.2019

1

’Plads- og Vejnavnebank’
(Kirsten Auken)

*
(Benny Andersen)

(Ingeborg Hansen)

(Haldor Topsøe)

*
(Ove Petersen)

*
Aage Sikker
Hansen

Kirsten Auken, (25.06.1913 – 21.01.1968) var overlæge, og en af efterkrigstidens ledende forkæmpere for
seksualoplysning. Moder til politikerne Gunvor Auken, Margrete Auken og Svend Auken. Gift med Gunnar Auken i 1940,
og sammen deltog de i modstandskampen under besættelsen. I 1953 blev Kirsten Auken dr.med. på baggrund af en
banebrydende disputats: ’Unge kvinders seksuelle adfærd’. Herefter påbegyndte K.A. psykiatrisk speciallægeuddannelse
på Frederiksberg Hospital. Boede med sin familie på N. Jespersens Vej nr.3 fra 1951 til sin død i 1968.

Gunvor Auken

28.08.2018

Benny Andersen (07.11.1929 – 16.08.2018) var hele Danmarks nationalskjald og en af det 20. århundredes vigtigste
lyrikere. Med udgivelser som ’Svantes viser’, ’Snøvsen’-bøgerne samt utallige essays og digtsamlinger er han blevet læst
og elsket af danskere på tværs af aldersgrupper og sociale lag. Hans poesi bevægede en hel nation. B:A: havde ingen
særlig tilknytning til Frederiksberg bortset fra, at han som ung boede en kort periode på Sagasvej sammen med sin første
kone Signe Plesner.

Gunvor Wibroe

21.08.2018

Gunvor Wibroe

26.07.2017

Lars Kamp
Jørgensen

05.05.2017

Lars Kamp
Jørgensen

05.05.2017

Gunvor Wibroe

12.04.2017

Joan Schersat
Mikkelsen

26.03.2017

Joan Schersat
Mikkelsen

26.03.2017

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.
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.
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 metrostation. Det ville være oplagt at navngive den kommende metroforplads efter O.P. når Cityringen åbner i 2019.

*

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.

Anna Ancher

Anna Ancher (født Brøndum, 1859-1935) Var en af de første kvindelige kunstnere af betydning i dansk kunsthistorie.
Boede om vinteren i en villa på Amalievej 6 (senere på Amalievej 10) samme med sin mand Michael Ancher fra 1898 til
1913, hvorefter villaen blev nedrevet. Et maleri med datteren Helga er eksempelvis fra haven på Amalievej.

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

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
Joan Schersat
Ceresvej 26, hvor hun og manden Sigurd Marius Lefèvre (efter forældrenes død) også flyttede ind. I 2009 blev der i
Mikkelsen
Møstings Hus vist en kunstudstilling i anledning af 100 året for hendes fødsel.

26.03.2017

Helle Gotved

Helle Gotved, (1912-2006) var gymnastikpædagog og forfatter, der var født på Frederiksberg og kvinden bag Gotvedgymnastikken. HG var datter af gymnastikdirektør Niels H. Rasmussen (1854-1924), der i 1898 lod Gymnastikhuset på
Vodroffsvej 51 opføre. HG overtog i 1932 det nu fredede Gymnastikhus, hvor hun senere udviklede den såkaldte Gotvedgymnastik.

Christine Swane

*
Erika Voigt

Inge Lehmann

Nicolaj Hagen
Hagensen

*
Carl Henning
Pedersen

*
Otto Nielsen

Lis Møller

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

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

Julie Grothen

24.03.2017

Jens Brenaa (søn
af Erika Voigt)

22.03.2017

Mogens Skov

21.03.2017

Det Konservative
Folkeparti

13.03.2017

By- og
Miljøudvalget

06.03.2017

Birger Jensen

17.02.2017

*

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
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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

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

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 (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

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

Ole Bjørn Kraft

*
A.H. Riise.

*
Jan Monrad

Helle Virkner

*
Bodil Koch

*
Karen Ankersted

*
Mogens Thiim

*

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 FacebookJan E. Jørgensen
gruppen ’Vi der holder af Frederiksberg’.

23.01.2017

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

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
Inge Lise Pedersen 18.01.2017

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

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- Eva Ingeborg
1996. Herudover var Mogens Thiim formand for Frederiksberg Ældreråd i perioden 2003-2011
Holskov

20,04,2015

04.08.2014
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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.

Navn

Navneforslag uden parentes er godkendt af By- og Miljøudvalget/KB til at blive optaget i Plads- og Vejnavnebanken

(Navn)

Navneforslag med parentes er endnu ikke vurderet/godkendt af BMU/KB

Claus Nielsen

16.07.2014

* Navneforslag der er eller søges reserveret i ’Danmarks Adresse Register’ (DAR)
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Plads- eller
vejnavn

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

Forslagsstiller Navngivning
vedtaget

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

’Mariendal
Kirkeplads’

Foreslået i forbindelse med etablering af et nyt byrum syd for Mariendal Kirke ved Nitivej/Ane Katrines Vej, der blev indviet
i foråret 2018.

16.05.2018

’Lindevang
Kirkeplads’

Foreslået i forbindelse med etablering af et nyt byrum nord for Lindevang Kirke, der blev indviet på Peter Bangs Vej i
foråret 2017.

Menighedsrådet i
Mariendal Kirke
Sognepræst Lisbet
Kjær Müller samt
Lindevang
Menighedsåd

’Solbjerg Passage’

På opfordring fra Søren Palsbo, Sprogøvej 5, Frederiksberg, foreslås det, at stiforbindelsen mellem Nyelandsvej og
Solbjerg Plads navngives Solbjerg Passage, så borgerne i højere grad inviteres til at benytte stiforbindelsen. Søren Palsbo
har foreslået navnet Nyelands Passage, men forvaltningen vurderer, at Solbjerg Passage vil være et mere
hensigtsmæssigt stinavn, da Solbjerg Plads er en mere præcis destination end Nyelandsvej.

Søren Palsbo
Forvaltningen

17.09.2018
(BMU)

’Hostrups Vænge’

På baggrund af henvendelse fra beboerne i ejendommen med adresse Hostrupsvej 20B og 20C foreslås navngivning af
vejstykket med parkering langs den Grønne Sti, syd for Hostrupsvej. Beboerne melder om gentagne problemer med, at
postbude, leveringstjenester m.v. ikke kan finde adresserne på det, der er den eneste bygning på dette blinde vejstykke af
Hostrupsvej.

Forvaltningen

17.09.2018
(BMU)

’Tommy Seebachs
Plads’

Tommy Seebach (14.09.1949 – 31.03.2003) Komponist, sanger og pianist, der særligt i 1980'erne skrev adskillige
populære sange som ”Krøller eller ej”, ”Disco Tango” og ”Under stjernerne på himlen”. T.S. boede i mange år med sin
familie i Fuglebakkekvarteret på Frederiksberg. Socialdemokratiet og Venstre har foreslået, at der findes en plads eller vej Jan E. Jørgensen
i Fuglebakkekvarteret, der kan opkaldes efter den afdøde kunstner.
Michael Vindfeldt

31.08.2018

12.11.2018

6

’Plads- og Vejnavnebank’
’Domhusgården’

Niels Boje Groth har foreslået to navne til det klassiske byrum nord for Solbjerg Kirke: ‘Domhusgården’

Holger Kallehauge (18.03.1935-06.06.2014), der var uddannet jurist, blev i 1961 ansat i Justitsministeriet. I 1973 blev H.K.
udnævnt til byretsdommer og i 1983 til landsdommer. K.H. ydede en betydelig indsats for de handicappedes
organisationer, bl.a. som formand for PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) i perioden 1973-2014
’Holger
og som deltager i De Samvirkende Invalideorganisationers arbejde nationalt og internationalt. K.H. var i 1994-2008
Kallehauges Plads’
stedfortræder for Folketingets Ombudsmand, og han var fra 1988 medlem af den danske FN-delegation.
Forvaltningen foreslår, at det nye byrum foran Retten på Frederiksberg navngives Holger Kallehauges Plads.
Retspræsident Christian Lundblad har foreslået, at den lille plads på Solbjergvej vest for Retten På Frederiksberg,
’Skyggens Plads’
navngives ’Skyggens Plads’. Navnet relaterer til en bronzeskultur af Jørgen Haugen Sørensen, der er opstillet på pladsen.

John Winther

Børge Outzes
Plads

Jens Otto Krag

Niels Kjærbøllings
Plads

Niels Boje Groth

17.06.2019

Forvaltningen

17.06.2019

Christian Lundblad

17.06.2019

Jørgen Glenthøj

17.06.2019

Børge Outze (18.03.1912 – 27.06.1980) var debattør og journalist, som under besættelsen var frihedskæmper og
grundlægger af den illegale nyhedstjeneste ’Information’, der hurtigt blev modstandsbevægelsens interne nyhedsorgan.
Aktiviteterne foregik fra flere lokaliteter på Frederiksberg. Efter krigen grundlagde B.O. den 5. maj 1945 Dagbladet
Information. Redaktionen holdt til i den nazistiske avis ’Fædrelandet’s tidligere lokaler og trykkeri i Store Kongensgade,
hvor ’Information’ stadig holder til. Det er besluttet, at anlægget ved L.I. Brandes Allé / N.j. Fjords Allé navngives Børge
Outzes Plads

Dagbladet
Information

17.06.2019

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 besluttet, at parkanlægget ved Egernvej kunne navngives: ’J.O. Krags Park’.
Niels Kjærbølling, (11.10.1806 – 02.01.1871), Læreruddannet. Dr.phil. fra universitetet i Jena. Grundlagde Zoologisk Have
på Frederiksberg i 1859. NK er begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård.
Det er besluttet, at pladsen ved hovedindgangen til Zoo navngives Niels Kjærbøllings Plads

Michael Vindfeldt

17.06.2019

By- og
Miljøudvalget

17.06.2019

John Winther (25.07.1935 - 22.12.2017) var, som medlem af Det Konservative Folkeparti, borgmester på Frederiksberg i
perioden 1978 (01.04.1978) til 2000 og blev dermed en af de længst siddende borgmestre i Danmark. J.W. begyndte sin
politiske karriere i 1959, hvor han blev formand for Konservativ Ungdom i København. Han blev medlem af Frederiksberg
Kommunalbestyrelse i 1964, og var i perioden 1970-1971 og igen 1977-1978 medlem af Folketinget. J.W. var medlem af
Hovedstadsrådet og formand for Hovedstadsområdets Trafikselskab 1994-1998. Det er besluttet, at den centrale del af
Solbjerg Plads navngives John Winthers Plads.
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