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Namngivningsnämnden

Namnförslag till namnbanken 2019
Förslag till beslut
Namngivningsnämnden föreslås besluta
att spara de inkomna namnförslagen i namnbanken.
Ärendet
Medborgare och ledamöter i namngivningsnämnden har lämnat namnförslag på personer som
de anser bör hedras genom att få ge namn till en gata eller plats. De inkomna namnförslagen
är i alfabetisk ordning; Nils Bielke, Agnes Geijer, Amanda- Maier-Röntgen och Sverker
Åström.
Bifogas: Skrivelser med namnförslag
Stadsbyggnadsförvaltningen
Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

Personer för NGNs namnbank i Uppsala kommun
Memorialnamn med Uppsalaanknytning
Agnes Geijer
Född i Uppsala 1899, död 1989 i Stockholm, begravd i Uppsala
Textilforskare främst i textil historia och arkeolog
Avhandling år 1938 om Birkas textila fynd.
Hennes arbetsfält var nordisk, europeisk och orientalisk textilkonst.
Ledde Pietas (vårdade kyrklig textilkonst) från 1930 och då Pietas överfördes till
Riksantikvarieämbetet kom AG att verka där.

Som kategorinamn när NGN behöver nya namn i t.ex Gottsunda
Amanda Maier-Röntgen
Född i Landskrona, död i Amsterdam 1894
1969-72 var Amanda Maier elev vid Musikaliska akademiens undervisningsverk i Stockholm och
blev Sveriges första kvinnliga musikdirektör. Åren 1873-1878 studeradee hon violin i Leipzig. Hon
var violinist och tonsättare i Sverige och på kontinenten.
Som gift med Engelbert Röntgen blev hon bunden vid hemmet och hennes offentliga verksamhet
hindrades. Däremot kunde hon komponera då främst kammarmusik och musik för violin.

Inlämnare Gunvor Jernberg 20190216

Förslag på ett namn att uppta i Namnbanken

Sverker Åström
Sverker Åström (1915–2012) föddes i Uppsala. Han var verksam som diplomat under många år. I
unga år bl.a. i Moskva, Washington DC och London. Han var Sveriges FN-ambassadör 1964–1970,
kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet 1972–1977 samt ambassadör i Paris 1978–1982.
Under 2000-talet arbetade Åström aktivt för homosexuellas rättigheter.
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Gul kategori

Hej!
Tycker att det är tråkigt att Nils Bielke inte har fått ge namn åt något i Uppsala.
Genom sin bostad på Salsta slott har han ju en klar anknytning till staden.
Han gjorde ju riket många tjänster som ambassadör i Frankrike, generalguvenör och fältmarskalk.
Enligt Karl XI bidrog Nils till att danskarna besegrades vid slaget vid Lund. Dessutom hjälpte han
kungen med att köpa hästar.
Tomas Nilsson
Knivsta
nilssonbielke@gmail.com
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