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Niels Richter‐Friis (1938‐2017)

Redaktionsmøde hos Niels Richter-Friis (th), hvor der arbejdes
med værket Fredensborg - Kunstnere og kunstnerliv.
Niels Richter-Friis, Nødebo, døde 21. marts i år. Med ham har foreningen mistet et trofast medlem og en stor støtte. Han var en
passioneret kender af Nordsjællands natur og kulturhistorie. Som
civilingeniør lå det måske ikke lige for, at det netop var disse
områder, der fik så stor plads hans liv og virke. Richter-Friis var
forlægger og udgav bl.a. Folk og minder fra Nordsjælland. Som
pensionist startede han endnu et forlag, Esrum Sø, hvor han udgav en række smukke bøger om naturen og historien i det
Nordsjælland, han elskede. Blandt forlagets fineste udgivelser er
værket Fredensborg – kunstnere og kunstnerliv, som var foreningens årbog i 2015 og blev udgivet i anledning af HM Dronningens 75 års fødselsdag. Æret være hans minde.
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Gys, gru og glæde ‐ svømmeundervisningen på
Bjerre Strand
Af Per Marstrand
Denne overskrift vil nok for mange børn i Humlebæk, som
har gået til svømmeundervisning på Bjerre Strand, være
dækkende for de oplevelser, de har haft i deres sommerferier med den frivillige svømmeundervisning.
Gru, fordi det ofte har været dramatisk, ubehageligt og
direkte ulækkert med høje bølger, meget tang, vandmænd og brandmænd i havvandet, så det har været
vanskeligt at komme ned og dyppe sig.
Gys, fordi de første ugers undervisning kun har budt på
vandtemperaturer på 14-15 grader. Ja, enkelte år er
vandtemperaturen hele perioden ikke kommet over 17-18
grader.
Glæde, fordi de har fået lært at svømme og klare sig på
egen hånd i havvandet med deres kammerater, og fordi
de under en social ramme, skabt af kompetente og dygtige svømmelærere, har fået gode svømmefærdigheder,
sikker viden om baderegler og træning i livredning. Det
hele i samvær med kammeraterne.
Mine to drenge har også lært at svømme her, og jeg husker specielt en kold sommer, hvor vandtemperaturen
max. blev 15 grader. Som forældre stod vi på badebroen
med varmt overtøj på og prøvede på bedste vis at overtale og opildne vores små tynde børn til at hoppe i det kolde gys.
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Fredensborg Kommune har nu i over 40 år i skoleferien tilbudt kommunens skoleelever et frivilligt svømmetilbud ved
Bjerre Strand. Igennem årene har nok 15.000-20.000 børn
taget imod dette tilbud og haft mange gode oplevelser.
Mange forældre har været yderst tilfredse med, at deres
børn under disse realistiske og barske forhold har lært at
svømme og passe på sig selv og på fornuftig vis lært at
kunne forholde sig til Øresunds uforudsigelige vind- og
vandforhold.
Bjerre Strand har i rigtig mange år været et søgt og yndet
tilflugtssted. Den tidligere officer i hæren Kristen Bjerre har
givet stranden sit nuværende navn. Tidligere hed den

Svømmelærer Vibeke Marstrand træner "tørsvømning" med
brystsvømningsbentag, inden eleverne skal i vandet (Foto: Knud
Rauff Nielsen, 1983).
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Detter er et par prøvesider ‐ hele nummeret bliver lagt på
nettet, når nr. 2018:1 er udkommet primo 2018.
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