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Det blev også 
en nyhed i Indien 

Meld din forening ind i 
Vanløse Grundejersammenslutning 

VGS er paraplyorganisation for
vejlaug, grundejer-, andels- og ejerbolig-

foreninger i Vanløse
med et særdeles stærkt netværk af pt. 66 aktive 

medlemsforeninger..

Formand: Charlotte Tørngren, A/B Lindegården
Mail: 2720vgs@gmail.com 

Kasserer: Jan Mørch, GF Aadal
Mail: janm@email.dk

Bliv medlem af 
Vanløse Lokalhistorisk 

Forening
Foreningen består af borgere, der har det tilfælles, at de 
interesserer sig for Vanløses historie. Den afholder jævn-
ligt møder med foredrag om historiske emner og arran-
gerer byvandringer og udflugter. Kontingent kr. 100 om 
året. Møderne afholdes på Vanløse Kulturstation.
Foreningen udgiver bladet ”Historisk Set” 2 gange om 
året med historiske 
artikler og aktuelle
meddelelser til 
medlemmerne.

Skriv til
arkiv@vanloese.dk

–  Det gik overraskende let, fra 
jeg fik ideen og til navneskif-
tet var en realitet, siger Ra-
mesh Kumar Bhardwaj. –  Jeg 
kom kørende fordi området 
med Gandhi-statuen sam-
men med en fra den indiske 
ambassade, og han spurte 
mig om hvad området hedder.

–  Det hedder Gandhis 
Plæne, svarede jeg.

–  Men hvorfor hedder det 
plæne? Det ligner da mere en 
park, sagde han, og det syntes 
jeg at han havde ret i. Jeg va-
rede derfor, at det ville jeg se 
at få gjort noget ved. Og siden 
den 15. juni har navnet været 
Gandhiparken!

Ringede til Rådhuset
–  Processen startede med, at 
jeg ringede til Københavns 
Rådhus, hvor jeg fik god og 
positiv vejledning af Kirsten 
Veggeland fra kommunens 

informationskontor. Hun 
kunne ganske vist ikke selv 
give tilladelsen, men hun 
fortalte at jeg skulle sende et 
skriftligt forslag, som så ville 
blive behandlet af Vejnævnet. 
Det blev også forelagt borg-
mester Morten Kabel, og det 
blev sendt til høring i Vanløse 
Lokaludvalg. 

Alle steder gik man ind for 
ideen. Jeg fik endda at vide, at 
jeg kunne få penge til indviel-
sesfesten fra Vanløsepuljen, 
men det havde vi nu ikke brug 
for. Til gengæld var vi glade 
for, at frivillige fra Lokaludval-
get stillede med lydudstyr og 
et lille telt til serveringen.

Ambassadøren 
holdt tale
Indvielsesfesten blev holdt 
med et større antal herboen-
de indere plus en del danskere 

fra kvarteret omkring plad-
sen, og alle var glade.

Hovedtalen blev holdt at 
Indiens ambassadør i Dan-
mark, Rajeev Shahare, som 
fortalte om Mahatma Gand-
his store indsats for Indiens 
skifte fra engelsk koloni til 
selvstændigt land. Næste ta-
ler var Vanløse Lokaludvalgs 
formand, Bent Christensen, 
som fremhævede Gandhis 
betydning for det Indien vi 
kender i dag. Og initiativtage-
ren Ramesh Kumar Bhardwaj 
fortalte om processen frem 
mod navneskiftet.

Til sidst afslørede ambas-
sadør Rajeev Shahare det nye 
vejskilt, mens der blev kastet 
konfetti. Skiltets tekst lyder: 
“Gandhiparken –  efter den 
indiske statsmand Mahatma 
Gandhi (1869-1948)“.

Vi fik statuen i 1985
Men hvordan kan det egentlig 
være, at vi har en statue af 
Mahatma Gandhi her i Kø-
benhavn?

Det startede med, at den 
indiske regering forærede 
os statuen i 1985, hvoreter 
den blev opstillet på det 
trekantede stykke græsplæne 
mellem Borups allé, Mågevej 
og Hvidkildevej. Det er dette 
område der efterhånden har 
udviklet sig til en park, og som 
her i sommers resulterede i 
navneskiftet.

Nyheden blev naturligvis 
grundigt omtale i Vanløses 
lokalaviser. Men den er så-
mænd også omtalt i indiske 
medier –  endda med billede 
af Ramesh Kumar Bhardwaj.

Han er født og opvokset 
i Punjab i Indien, men kom 
til Danmark i 1983, og her 
har han boet her lige siden. 
Han er grundlægger af Dansk 
Indisk Frivillig Forening, DIFF. 
Han har været dansk stats-
borger siden år 2000???.

Vanløse Lokaludvalg var med på ideen, da Ra-
mesh Kumar Bhardwaj foreslog, at Gandhis 
Plæne ved Borups allé skulle skifte navn til Gan-
dhiparken. Navneskiftet blev fejret med del-
tagelse af den indiske ambassadør, og det blev 
omtalt i både danske og indiske aviser.

Gandhiparken

Det var danskindiske Ramesh Kumar Bhardwaj der tog initiativ til navneskiftet fra Gandhis Plæne 
til Gandhiparken. Nyheden blev både bragt i Vanløses lokalaviser og i en række indiske medier –  her 
avisen Ludhiana Today.

Den indiske regering skænkede Gandhi-statuen til Danmark i 1985, og den blev opstillet på græsplæ-
nen mellem Borups allé, Mågevej og Hvidkildevej. Området er siden udviklet til en park.

Fakta om Mahatma Gandhi, 1869 –  1948
♦	Indisk politiker og åndelig leder, der stod i spidsen for 

landets uafhængighedsbevægelse.
♦	Uddannet jurist –  arbejdede som sådan i London.
♦	Kæmpede for at forbedre indernes forhold i Sydafrika.
♦	Tilbage i Indien startede han i 1919 en indisk ulydig-

hedskampagne og boykot mod den engelske koloni-
magt for at opnå selvstyre.

♦	Blev leder af Kongrespartiet
♦	Blev gentagne gange fængslet af englænderne.
♦	Var modstander af at landet blev delt i Pakistan og 

Indien, da kolonitiden sluttede i 1947.
♦	Blev myrdet i 1948 af en fanatisk hindu, der var mod-

stander af en forsoning med muslimerne.

 
 

 
 

Bliv Natteravn i VANLØSE 
 

Natteravnene er frivillige, ansvarlige og voksne 
mennesker, der går i det offentlige rum for at 

være til stede, primært for børn og unge. 
 

Natteravnene i Vanløse har eksisteret i 5 år. 
 

Vi har altid brug for flere Natteravne. 
Prøv en tur med os. 

 
Kontakt og nærmere information: 

Jesper Farbøl, tlf. 20 96 66 83 
 

Se mere på: www.natteravnene.dk 
 
 


