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Om bruk av memorialnamn 
 
Ortnamnsrådet är ett rådgivande organ till Lantmäteriverket, den nationella ortnamns-
myndigheten i Sverige. I Ortnamnsrådet ingår utöver Lantmäteriverket representanter för 
Posten Sverige AB, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Språk- och folkminnesinstitutet, 
Svenska språknämnden, Svenska Kommunförbundet, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygds-
förbund, universiteten och Vägverket. Rådets huvudsakliga uppgift är att tillsammans med 
Lantmäteriverket utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik samt sprida  
information som bidrar till att god ortnamnssed tillämpas i landet.  
 
Memorialnamn (commemorative names) är en typ av ortnamn som används världen över för 
att hedra (”memorera”) en person: Dag Hammarskjölds väg, Evert Taubes terrass, Raoul 
Wallenbergs torg etc. Memorialnamngivning kan brukas med framgång och i stor samsyn 
men också missbrukas och/eller skapa politisk och känslomässig turbulens. 
 
I enlighet med Förenta Nationernas resolution VIII/2 (se nedan), antagen vid FN:s åttonde 
konferens om standardisering av geografiska namn (Berlin 2002), rekommenderar  
Ortnamnsrådet Sveriges kommuner och andra namngivare  
 
• att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn 
• att praktisera memorialnamngivning inom kommunen på så sätt att en rimlig, av kommu-

nen själv fastlagd tid måste ha gått innan en avliden persons namn får användas i ortnamn 
(t.ex. i namn på gator, torg och allmänna platser). Som rimlig tid rekommenderas 3–5 år. 

     
VIII/2 Commemorative naming practices for geographical features 
 
The Conference, 
• Noting that the use of names of persons or events to designate features for 

commemorative purposes or as geographical reminders constitutes an active practice,  
• Recognizing that the attribution of a personal name to a geographical feature during the 

lifetime or shortly after the death of a person is a widespread practice,  
• Recalling that, during a meeting of 1960, the United Nations Group of Experts on 

Geographical Names acknowledged that naming or renaming of a geographical feature to 
include the name of a living person could be a source of problems, 

• Recognizing that this practice is generally disadvantageous, as this type of designation is 
subject to subsequent changes not recommended by the Conference,  

• Noting that little guidance exists on the practice of adopting a personal name during the 
lifetime or shortly after the death of a person, 

 
1) Recommends that the appropriate national authorities discourage the use of personal     
names to designate a geographical feature during the lifetime of the person in question; 
 
2) Also recommends that the appropriate national authorities include in their guidelines clear 
statements on the length of the waiting period they wish to establish before using a 
commemorative name. 
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