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Forespørgsel vedr. navngivning af vej- og gadenavne 
 
I 2018 besluttede Aarhus byråd, at der skulle etableres et rådgivende 
vejnavnenævn bestående af medlemmer af teknisk udvalg. Udvalget skulle 
dels inddrages via ordinære møder, dels skulle der være 
vejnavneworkshops. 
 
Vi vil på baggrund af dette gerne vide: 

- Hvor mange møder har der været afholdt (ordinære møder samt 
workshops)? Vi ønsker oplyst datoer samt referater fra møderne. 

- Hvordan er fordelingen af vedtagne vejnavne på henholdsvis 
kvinder og mænd siden etableringen af vejnavnenævnet? Vi ønsker 
en oversigt over de vedtagne navne samt evt. begrundelser. 

- Er der nye områder i kommunen, hvor man har planer, som 
omfatter kvinde- og mandsnavne? 

- Vedr. vejnavnebanken, hvor alle kan indsende forslag. Vi vil gerne 
kende størrelsen af vejnavnebanken samt vide, hvor mange forslag, 
der opdelt pr. år er kommet til siden etableringen af det rådgivende 
vejnavnenævn. - Hvilke initiativer er der taget for at oplyse borgere, 
organisationer om muligheden for at indsende forslag? 

 
Baggrund for forespørgslen: 
Glemmer Aarhus sine døtre? Det spørgsmål stillede socialdemokratiet den 
8. marts 2004, Kvindernes Internationale Kampdag. Vi havde netop lavet en 
opgørelse over vej- og gadenavne fordelt på køn, som viste: 
 
215 mænd 
4 kvinder. 
 
Vores opgørelse viste, at Aarhus faktisk havde glemt sine døtre, hvorimod 
byens sønner fandtes i overmål. Vi kaldte det dengang både fattigt og 
fantasiløst og sendte en lang række navne ind på kvinder, som kunne være 
en være en mulighed.  
Årene gik. Ikke mindre end fire rådmænd arbejdede med vores forslag. Så 
kom rådmand Peter Thyssen til og opkaldte i 2009 gader, veje og pladser i 
det nye område på Aarhus Ø efter kvinder.  
Vi fandt, at det gik noget langsomt, og i 2018 besluttede Aarhus byråd, at der 
skulle etableres et rådgivende vejnavnenævn, som skulle arbejde med 
fremskyndelse. Udvalget skulle dels inddrages via ordinære møder, dels 
skulle der være vejnavneworkshops. 
 
På vegne af Socialdemokratiet 
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