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Der hænger to billeder af Lorenz Frølich i Flensborgs retsbygning, og på Duborg-Skolen hænger flere af hans udkast til vævede bil-
ledetæpper. Hvorfor ikke gøre Flensborg til et center for Lorenz Frølichs kunst? 

FRØLICH OG FLENSBORG 
af Kirsten Jensen

Da Duborg-Skolen i 1977-79 udvidedes med en ny bygning, kom 
den også til at indeholde en prøvesal, et stort lokale hvor elever-
ne skriver deres klausurer og eksamensopgaver.

Til udsmykningen af denne sal modtog man et stort maleri af 
skuespiller William Rosenberg med titlen »Den sidste nadver«. 
Dette maleri forestiller ligesom øvrige nadvermalerier Jesus og 
de tolv apostle, som sidder ved nadveren.

Jeg har altid fundet, at dette motiv var upassende til lokalet. 
Dermed udtaler jeg ikke noget om billedets kunstneriske kvali-
tet, men udelukkende om emnet. Nogle af eleverne sidder må-
ske og skriver på en opgave, som kan blive deres sidste på sko-
len og bestemmende for deres fremtid, skal de så opmuntres af 
den sidste nadver?

Jeg mindes, da vi engang havde fået en ny pedel. Han havde 
sat stolene således, at alle var vendt mod billedet, og sagde: »Så 
kan eleverne sidde og hygge sig med st se på billedet.« Eleverne 
vendte stolene, for de fandt ikke den sidste nadver hyggelig. Bil-
ledet burde finde sin plads i en sydslesvigsk eller dansk kirke el-
ler i et menighedshus.

Nu er den nye bygning bygget om, og en ny æra kan begynde. 
Her skal jeg dog lige indføje lidt af min personlige kritik deraf: 
arkitekterne har indbygget en stor bred trappe. Ikke en trappe 
til at gå på, men til at sidde på, ligesom man har det på A.P. Møl-
ler Skolen, på GUX Nuuk, alle andre skolebyggerier for tiden, og 
på Viborg Rådhus og og.

Hvorfor dog det? Hvorfor skal alle officielle bygninger bygget 
af danske arkitekter mellem 2005 og 2020 have en sådan trap-
pe? Man havde et unikt bygningsværk fra halvfjerdserne, som 
man har forvansket. Og det i en tid, hvor man mange andre ste-
der fører bygningsværker tilbage til deres oprindelige form og 
sløjfer senere ændringer. Vil man også gøre det med Duborg-
Skolen engang?

Lorenz Frølich
Jeg vil allerede nu gerne tilbageføre noget, ikke et bygnings-
værk, men et maleri, som blev skabt til Flensborg. Det drejer sig 
om Lorenz Frølichs store oliemaleri: »Frederik IV hyldes af stæn-
derne på Gottorp Slot 1721«.

Det blev skabt til appellationsretten i Flensborg, som blev ind-
rettet efter Treårskrigen/Den første slesvigske krig, hvor stadsar-
kitekt L.A. Winstrup (1815-1889) ombyggede en gård på Holmen 
til regeringsformål. Det skete efter den danske regerings beslut-
ning om at flytte vigtige institutioner fra det oprørske Slesvig til 
det loyale Flensborg (se herom min kronik i Flensborg Avis den 
9. september 2017).

Winstrup ønskede monumentale (2,80 x 5,20 m) malerier til 
den statelige retssal.

Han kendte den unge maler Lorenz Frølich (1820-1908) fra Ita-
lien og fik tilladelse af Minister for Slesvig Grev Carl Moltke til 
at forhandle med Frølich og forelægge ministeriet udkastene til 
malerierne. Winstrup foreslog selv et emne: »Valdemar Sejr gi-
ver Jyske Lov 1240 på Vordingborg Ting 1240«. Grev Moltke bi-
faldt dette og mente endvidere, at: »Kong Frederik IVs hyldning 
på Gottorp Slot den 4. september 1721« ville være passende for 
at tilkendegive, at hele Sønderjylland siden 1721 havde hørt ind 
under den danske krone.

Winstrup underrettede Frølich herom og bad ham fremsende 
skitser til de to foreslåede emner og også til »Dronning Thyra 
bygger Dannevirke«. Frølich ville hellere male nordiske mytolo-
giske billeder, og han troede i første omgang, at ham selv kunne 
vælge motiver. Han skriver i et brev til Winstrup: »Jeg vilde saa 
forbandet gjerne male et mytologisk og et historisk motiv«.

Blandt de fem af Frølichs i juli 1853 fremsendte skitser præ-
senterede han ud over »Dannevirke«, »Jyske Lov« og »Hyldnin-
gen« to mytologiske, men disse ønskede grev Moltke ikke i en 
kristelig retssal. Det skulle være noget nationalt, som klart fast-
slog, at Sønderjylland civilretsligt var dansk retsområde og stats-
retsligt hørte under den danske krone.

Frølich måtte bøje sig for at få den velbetalte opgave, og de to 
udvalgte temaer var: »Valdemar Sejr giver Jyske Lov« og »Frede-
rik IV hyldes af stænderne på Gottorp Slot«, og malerierne skul-

le være færdige i 1857.

Parykstykke
Frølich gik i gang med forstudier til opgaven og flyttede til 
Flensborg i 1854. »Jyske Lov« blev færdig i foråret 1856. Et flot 
maleri, hvor personerne udtrykker indleven og følelser. Mens 
»Hyldningsmaleriet« først blev færdigt i november 1857, hvoref-
ter Frølich forlod Flensborg. Frølich blev aldrig selv glad for det-
te billede. Han fik tilladelse til at ændre lidt i det faktiske forløb, 
idet han lader hyldesten foregå udendørs, selv om den i virkelig-
heden foregik inde i slotskirken, og han indføjer Tordenskjold, 
søhelten fra Den store nordiske Krig, selv om denne døde året 
før begivenheden. Maleriet hører ikke til Frølichs bedste. Det ses 
tydeligt, at figurerne er stive og karakterløse. De fleste personer 
vender ryggen til, og det er blot et stort hav af parykker. Hans 
malerkollega V. Kyhn kaldte da også maleriet spøgefuldt for »pa-
rykstykket«.

Allerede efter krigsudbruddet i 1864 nedtog man malerierne 
og pakkede dem væk og ville have sendt dem til Danmark, men 
nåede det ikke. Damark mistede Sønderjylland, og prøjserne 
overtog såvel de to store malerier, men også et andet Frølichbil-
lede »Kristi Fristelse«, som var Frølichs private ejendom og blot 
var udstillet i bygningen.

På Sønderborg Slot
»Jyske Lov« og »Kristi Fristelse« blev senere ophængt i den nye 
retsbygning i Flensborg, hvor de hænger den dag i dag. Motivet 
Jyske Lov syntes den tyske øvrighed om, og denne lov var endnu 
gældende i Slesvig og Holsten, indtil Bürgerliches Gesetzbuch 
kom i 1900.

Men den politiske manifestation: at Frederik IV var blevet 
hyldet på Gottorp, faldt ikke i tyskernes smag. Det hang nogle 
år i regeringsbygningen i Slesvig, i overpræsidentens audiens-
sal, og kom siden i arkivet på Schleswig-Holsteinische Landes-
bibliothek i Kiel. Jeg mindes kun, at det har været udstillet der 
en gang, nemlig ved udstillingen i foråret 2008 »De slesvigske 
hertuger«, som skabtes i fællesskab med Museet på Sønderborg 
Slot, og maleriet flyttede i sommeren 2008 med udstillingen vi-
dere til Sønderborg Slot.

Efter at maleriet var indgået i udstillingen, fik slottet dengang 
lov til at låne det i fem år, sidenhen er lånetilladelsen blevet for-
længet, men Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek ejer sta-

dig billedet og kan kræve det tilbage, når de vil. (Således som 
det skete med f.eks. Adolf Brütts skulptur »Gerettet«, som i en 
årrække stod på Museumsberg i Flensborg, hvorefter Berlin kræ-
vede lånet tilbage).

Giv det til Duborg-Skolen
Det er bedre, at maleriet hænger mellem de historiske malerier 
på Sønderborg Slot, end at det står i et lukket arkiv i Kiel. Men 
bedst ville det være at få det hjem til Flensborg. Retsbygningen 
ville ikke have det, men en dansk institution i Flensborg ville 
være selvskreven. Og præcis her kommer Duborg-Skolens prø-
vesal ind i billedet.

Duborg-Skolen ejer i forvejen en fornem samling af værker 
af Lorenz Frølich. Det drejer sig om kartonerne til de tæpper, 
som hænger på Københavns Rådhus. Disse tæpper er imidlertid 
falmede og kedelige, hvorimod Duborg-Skolens billeder er guld-
indrammede og lyser i flotte farver (efter en vis restaurering ved 
Nationalmuseet i 1970).

Såvel gangen på første sal som på anden sal i den gamle byg-
ning samt skolens festsal er udstyret med disse billeder. Lad ma-
leriet vende hjem til Flensborg, til et sted hvor det ville få en flot 
placering og ville få en god modtagelse.

Med både billederne i retsbygningen og på Duborg-Skolen vil-
le Flensborg blive et center for Lorenz Frølichs billeder. Et plus 
for Flensborg for turister, for byens indbyggere og for fremtidige 
elever.

Jeg skal slutte med at sige, at dette forslag hverken er aftalt 
endsige drøftet med nogen som helst, og at jeg ikke har begreb 
om, hvem der skulle iværksætte det. Men at jeg håber, at rette 
vedkommende vil tage sagen op.

Kirsten Jensen er cand.mag. og bor i 
Flensborg.

Hjem til Flensborg

Lorenz Frølichs store maleri »Frederik IV hyldes af stænderne på Gottorp Slot 1721« er for tiden udlånt af Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen til Sønderborg Slot. Kirsten Jensen foreslår, at det kan ophænges på Duborg-Skolen, der har andre værker af Frø-
lich. Foto: Kirsten Jensen


