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Nærum den 28. februar 2017 Medlemsinformation De Røde Portes Venner. 

 

Rundforbi Port fredag den 24. februar 2017. De gode dage kommer ofte på turen hjem fra svømmehallen. I 
fredags var det med sne, sol og protestdagen for et år siden. Grundlaget for foreningens stiftelse.  

 
Teksten fra protestmødet.  

Søren Mariegaard tale ved protestmøde Rundforbi Port 24. februar 2016 
 
TAK FOR I ER KOMMET HERUD TIL RUNDFORBI SKOVPORT - SAGEN ER KLAR: BEVAR DE RØDE SKOVPORTE I 
JÆGERSBORG HEGN 
Det her er et privat og fuldstændig upolitisk initiativ – jeg hedder Søren Mariegaard – og slår til lyd for at 
bevare skovportene i Jægersborg Hegn – fordi de er en vigtig og elsket del af området - Hvad er problemet? 
Værdifuld kulturarv rives ned i Jægersborg Hegn 
– et område på UNESCO’s liste over verdensarv. Hvorfor er det et problem?  
Jægersborg Hegn udgør tilsammen med Jægersborg Dyrehave Kong Christian den 5.’s kongelige vildtbane  fra 

1670 – i daglig tale dyrehaven. 
Skovfogedstederne Kørom og Rundforbi udgør 2 ud af de oprindeligt 5 skovfogeddistrikter med de 5 
oprindelige bevogtede indgange - Rundforbi, Kørom, Klampenborg, Fortunen, Hjortekærsporten.  
Jægersborg Hegn lå indtil 1832 indenfor dyrehavehegnet, og en stor del af området lignede den nuværende 
dyrehave, men i 1830-40'erne blev området tilplantet med bøg og eg. (Jan Møller, Dyrehaven) 

MEN er det nu helt glemt, at Jægersborg Hegn var en del af kongens dyrehave? 
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Nu lyder det: Der er ingen penge til porte og vedligehold - De koster 200-300.000 kr./stk. - De skal skiftes hvert 
20. år - og tilmed skal de males jævnligt – og så står portene i vejen for tømmerkørsel 
 
Med al respekt for opgaven i en verden med vigende driftsbudgetter, så JA prioritering er nødvendig, 
men er porte og vedligehold virkelig SÅ dyrt? Sæt den reelle udgift over for værdien som kulturhistoriske 
monumenter, er det så for dyrt? Hertil kommer den daglige glæde for lokale og tilrejsende skovgæster 
Jeg har respekt for facts – ikke for dårlige forklaringer -  som i stedet provokerer mange. Og jeg er ked af 
skovriderens nedladende måde at sige, at skovportene i Jægersborg Hegn er uden nogen funktion og egentlig 
skulle have været taget ned for længe siden, for området ligger udenfor dyrehaven! 
 
Mærkeligt at Naturstyrelsen med den ene hånd samarbejder med Rudersdal Kommune og Bane Danmark om 
et ganske stort publikumsprojekt til mange mio. ved Skodsborg Station og med den anden river seværdige 
kulturhistoriske porte ned. 
 
Vi mødes ved skovporten – på trave- gå- løbe- cykelture i skoven, skovture, børnefødselsdage. Skoler og 
børnehaver - ALLE kender portene. Og de betyder noget for rigtig mange her er et par bemærkninger af de 
mange på nettet:  
 
”Når jeg tænker på hvor mange gange vi har afholdt skovture, hvor mødestedet altid har været ved en af de 
røde porte og for den sags skyld også har været mødestedet for stævnemøder med kæresten, bliver jeg helt 
vemodig. Når jeg har gået tur, har portene altid været indgangen til en anden verden, med ro, fred og 
fordybelse. Håber virkelig, at disse protester vil rykke noget” 
 
”Jeg er vokset op med de porte, har gået igennem den røde låge for enden af Nærum Hovedgade i hele mit liv, 
jeg husker sågar min oldefar som gik igennem samme låge. Av det gør ondt” 
 
”Selvom jeg bor helt ovre i Jylland, så betyder de låger stadig noget for mig. Når jeg er ovre at besøge familien, 
tager jeg ofte en gå tur, rundt om Wesselsminde, og jeg har altid beundret de smukke gamle låger” 
 
Her går natur og kultur går op i en højere enhed, kulturhistorien er serveret på et sølvfad med de flotte porte. 
De betyder meget for mange – her i blandt os lokale som nyder dem dagligt. 
 
MED HÅB OM AT ØKONOMIEN FALDER PÅ PLADS, MEGET GERNE VED AT SKOVRIDEREN FÅR EN BEVILLING 
MÅLRETTET TIL SKOVPORTENE I JÆGERSBORG HEGN 
 
 – ellers må I hjælpe på en eller anden måde 
Med håbet om at skovportene bevares - TAK fordi I kom 
 
Med venlig hilsen 
Søren Mariegaard og Lina Oxfeldt.  
 
Indlæg tilføjet og redigeret  
Med Porthilsen 
Niels Brühl 
portnyt2850@gmail.com 
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Som forberedelse til projektarbejdet har Erik Ehrenreich sammen med Henrik Ehrenreich besøgt alle porte og 

låger. Erik E Ehrenreich har tegnet samtlige låger med opmålinger til brug for projekt til Naturstyrelsen 

Hovedstaden. Tegninger og beskrivelser er grundlaget for igangværende projekt Nærum Vænge Port 2017 

NB! 
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