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Kort efter sin 95 års fødselsdag døde fhv. kontorchef
Thorvald Frølich. Han var navnlig kendt blandt ornitologer, der var unge i 40erne og 50erne. De mødte ham
gerne på en fuglelokalitet på Amager, let kendelig med
alpehue, lille af vækst, iført støvfrakke og medbringende
en damecykel.
Amager var hans rige. Her var han vokset op tæt ved
de rige fuglelokaliteter, der dengang omfattede Kongelunden, strandengene på Sydamager samt Vestamager,
hvor Kalveboderne lå, indtil disse blev inddæmmede.
Det var den gang småt med ornitologiske felthåndbøger,
så han måtte selv lære sig fuglenes kendetegn. Hans
arbejdsforhold som kontorchef i Finansministeriet og
senere Skatteministeriet gav ham ofte mulighed for at
forrykke sin arbejdstid, så han kunne tage på tidlige og
hyppige morgenekskursioner, ligesom hans sommerhus i
Søvang gjorde det muligt for ham at blive i felten længe
efter, at andre af de unge ornitologer fra Amager-gruppen
var taget hjem. Frølichs kolossale ekskursionsaktivitet
gjorde ham til en ekstraordinær kender af Amagers
fugleliv og aftrækket over Amager. På den måde fik han
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tidligt styr på vadefugletrækket til og fra øen, men også
ynglende småfugle havde hans interesse. Et forår i slutningen af 40erne kendte han mere end 40 redesteder af
Rødrygget Tornskade på Amager. Ikke så mærkeligt, at
han af ornitologer blev kaldt 'Kongen af Amager'.
Fysisk var han stærkt plaget af en medfødt hoftelidelse, hvilket krævede, at han hele livet måtte anvende
ekstra kræfter, når han skulle rundt i terrænet. I de seneste
år forringedes hans fysiske tilstand, men han formåede
alligevel at tage på flere jyllandsture, hvor de Lysbugede
Knortegæs på Fugleværnsfondens reservat på Agerø og
Pomeransfuglene ved Lønnerup Fjord og Skjern Enge
hørte til blandt højdepunkterne.
I begyndelsen af 40erne begyndte Frølichs ven, grosserer C.A. Blume, at invitere fugleinteresserede til at
deltage i private ekskursioner. I unge fuglefolks bevidsthed udgjorde Frølich og Blume et regentpar for en stor
gruppe af feltornitologisk interesserede DOF-medlemmer, der var i opposition til den gamle bestyrelse, som
opfattedes som 'lænestolsornitologer'. I 1943 dannede
Frølich og Børge Palm Dansk Fugleforskning (DF) i et
forsøg på at koordinere de mange enkeltobservationer,
og de udgav flere rapporter.
I 1958 startede DOF sine egne feltornitologiske
aktiviteter, og DF blev vækket til live igen. Resultaterne
blev udgivet i FUGLE-NYT, første gang i marts 1959.
Bladet udkom med fem hæfter, men med udsendelsen af
et supplementshæfte om feltbestemmelse af ørne i 1960
ophørte udgivelsen. Hæfterne 1, 4 og 5 havde Frølich
som redaktør, og han skal krediteres for, at han ved sin
ihærdige ekskursionsindsats fik skabt grundlaget for sin
beskrivelse af forårstrækket over Danmark som modpol
til Finn Salomonsens bog Fugletrækket og dets gåder.
Da DOFs bestyrelse i 1960 blev udvidet fra 8 til 15
medlemmer, blev Frølich indvalgt. Her fungerede han
som næstformand i de følgende otte år og siden som
menigt medlem indtil 1983. Han var endvidere i en
årrække formand for DOFs Fredningsudvalg, og en tid
var han medlem af Sjældenbedsudvalget. Ved DOFs
60-årsjubilæum i 1966 stiftedes Fugleværnsfonden
(FVF). Denne var Frølichs ide. Baggrunden var mange
års ødelæggelse af værdifulde fuglelokaliteter gennem
afvanding af vådområder. Frølich var med i FVFs
bestyrels fra stiftelsen til 2002; han skrev fondens første
love, og i mange år var han FVFs kasserer.
I ca 40 år var Frølich en hyppig iagttager af fuglelivet
i Alleshavebugten ved Saltbæk Vig, tilhørende Poul
Tholstrups Fond, i hvis bestyrelse Frølich sad indtil til sin
død. Hans iagttagelser førte til opdagelsen af en ny
fældeplads for Klyder i Østdanmark.
Thorvald Frølich hædredes i 1985 med et æresmedlemskab af DOF og havde ved sin død været medlem
af DOF i ca 70 år.
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