
Portnyt Nr. 16 –  Nærum den 24. februar 2018 

Indbetaling kontingent 2018 kr. 100. Bank 9570 0011947603 MP 4530254428      

Bemærk: Tekstfelt. Skriv navn          

  
mail@deroedeporte.dk  www: derødeporte.dk     

 
 

Lørdag den 24. februar 2018.  

Kontingentindbetaling 2018 . Ifølge vedtægterne blev kontingent for 2018 vedtaget på sidste års 

generalforsamling til kr. 100 pr. medlem. Det er personligt, og der ydes ikke rabatter. Indbetalinger skal bære 

noget der batter. Sidste år har 206 medlemmer indbetalt, og der var flere, der yderligere sendte pæne gaver med. 

Hjertelig tak til alle, der var aktive. 

 

Hjælp: Skriv navn i tekstfelt. Det bliver så teksten på kontoudtog fra banken.  

Ikke kontingent. Det er vigtigt for kassereren, der ellers skal bogføre efter kontoudtog. Tak. 

 

24. februar 2016 er dagen – Det er to år siden – Hvad nåede vi? 
 

 
  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fremtidige projekter. 
På bestyrelsesmødet den 13. januar 2018 har bestyrelsen godkendt efterfølgende 

 

Projektgruppen. Projekter der gennemføres i 2018:  

      Udførelsen af arbejdet sker under ledelse af projektgruppen 

 

1. Wesselsminde Port, ny port uden overdel, genopførelse af port, der blev nedlagt 2016  

 
2. Rundforbi Låge, istandsættelse, maling og etablering af sidehegn.  

 

3. Kørom Port, istandsættelse (levetidsforlængende tiltag). Oprydning i Dyrehavehegn m.v.  
 

4. Folderkasse ved Nærumvænge Port, m/ NST folder. Bliver gjort i samarbejde med Naturstyrelsen  

 

Foreningsarbejde 
5. Nærum Hovedgade Låge, istandsættelse, maling og rydning ved eksisterende låge.  

      Medlemmer inviteres til at arbejdet. Alle kan være med. . 

  
Plan for nye projekter i 2019:  

A. Allé Låge (indgang fra Hegnsvej ved Alleen i Nærum), ny låge, genopførelse af låge der blev nedlagt  

    2015. -Finansieringen er på plads. Desværre er Naturstyrelsen imod projektet. Bestyrelsen arbejder for at  
    realisering muliggøres.  

B. Rundforbi Port, total udskiftning af eksisterende Port, reetablering af sidedøre og sidehegn.

     Alt sammen til erstatning for den nuværende nedslidte og nedrevne Rundforbi Port. Finansieringen er på  

     plads. Desværre er Naturstyrelsen forbeholdne overfor projektets omfang med realisering af sidelåge og  
     sidehegn. Bestyrelsen arbejder for at realisering muliggøres.  

 

Bevar De Røde Porte Jægersborg Hegn. Protestmøde 24. 

februar 2016    
Det er dagen hvor arbejdet begyndte. Der er meget at markere ved at tænke to 

år tilbage. Det er nu helt sikkert, at foreningens arbejde og indsats for bevaring 

af De Røde Porte som kulturarv er accepteret. Hvordan denne arv bliver sikret 

og bevaret ved vi ikke endnu. Vi arbejder sammen med Rudersdal Museer. 

Sikkert ved vi, at vores arbejde fortsætter, og der er bred opbakning til 

foreningens arbejde, det er anerkendt. 

Foreningens er sikret økonomiske til at etablere og vedligeholde i 10 år med 

aftaler med Naturstyrelsen, som senest ved møde i december har godkendt 

projektplanerne. 
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Januar 2017.  I løbet af efteråret blev der etableret 

arbejdstelt i Henriks have. Og arbejdet kom godt i 

gang. 

Det har vist sig, at behandlingen af træet i teltet 

uden varme har haft gavnlig betydning for, at der 

ikke er revner i træmaterialet indtil arbejdet var 

færdigt og malingen kom i gang. Det var to mand 

Henrik og Thoralf, som gennemførte arbejdet med 

at finde frem til værktøj og metoder, som nu er 

beskrevet for fremtiden. 
 

Wesselsminde Port.   Det igangværende arbejde i projektgruppen er forberedelserne. Tegningerne er udført 

detaljeret og er godkendt af Naturstyrelsen. Materialeprojektet er færdigt, og med baggrund i et kompendie for 

etableringen af Nærumvænge Port, er der også udarbejdet specificeret ordre og budgetter er på plads og 

vedtaget. Porten kan etableres næsten fuldt ud fra en fond, som først udbetaler når projektet er færdigt. Denne 
finansiering har foreningen midler til. På det felt er alt sikret og besluttet. Nu sættes handlingerne i gang.  

Placeringen blev godkendt ved et møde med skovfoged Sten Bjarke, som er ansvarlig kontaktmand fra skoven. 
 

     
 

Henrik har markeret placeringen oven på de tidligere stolper, som er der endnu. Det vakte lidt undren, at vejen 
var blevet lidt skæv. Det er Søren, der ser tvivlsomt på markeringen. Det bliver en port uden overligger og i 

siderne kommer Dyrehavehegn. Indvielsen kan måske være i maj, når bøgen er sprunget ud. 

 
Her er et historisk tilbageblik: 

 

 
     

 

 

 
 

  

Februar 2017. Naturstyrelsen har udviklet ny metode til 

opsætning af portstolperne. I samarbejde med smeden blev 

disse beslag udviklet, og i februar kom Henrik forbi med en 

prøve. Efter første opstilling er der udviklet et løftegrej, så 

portstolperne kan rejses uden kran 

Marts 2017. På Birkegården blev der etableret et malerværksted. 

Det var et stort velegnet lokale, og det blev en god arbejdsplads 

hvor malingen kunne tørre, og det var nemt at komme til at 

samle sidelågerne. Sidelågerne er lærketræ en dejlig gylden 

farve, og skråstaverne er fræset i siderne, lige som de gamle 

fodpaneler. Det giver en fin detalje, og sikrer at vandet løber fra. 
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Marts 2017.  Ved møde med skoven gjorde vi opmærksom 

på, at biler kørte uden om Rundforbi Port. Straks efter blev der 

lagt store sten, som forhindrede kørsel. Der var også bilister, 

der kørte højre om, og derfor blev der etableret store sten i 

grøften. Grønningen efter skovløberhuset skal bruges til 

græsning. Der er sat trådhegn op. I 2019 bygger vi en helt ny 

port. Hegn og sidelåger er til forhandling. 

 

 
April 2017 den 27. ”Grundstens” nedlæggelse ved 

Nærumvænge Port. Det blev en bevægende oplevelse. 

Skuespiller Bodil Jørgensen, som er medlem af foreningen 

gravede med guldskovlen sammen med formand Søren 

Mariegaard, og der blev spillet på jagthorn af Kai Hvalsum og 

hans ven. Bodil holdt en god varm tale til os med tanke på, at 

hun selv kører gennem Dyrehaven fra Lundtofte til Bellevue 

Teatret. 

11. juni kl. 11.00 Indvielse af Nærumvænge Port. I april og 

maj var der rigtig gang i arbejdet. Udover portene deltog vi 

også med en Miniport til udstillingen Kongens Skov – 

Folkets skov på Mothsgården, og Nærum Kulturdage.  

Forberedelserne forløb med mange aktiviteter, og det blev 

en strålende flot solskinsdag med mange gæster og højt 

humør. Vi har en ”primitiv” video fra hele forløbet, som 

varede 23 et halvt minut. Perfekt. 

 

 

Næste Portnyt 9. marts 2018 

fortsætter med beretninger fra 

juli til december 2017. 

 

Med Porthilsen 

Niels Brühl 

61 70 42 06 
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