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Af ALBERT FABRITIUS 

N IELS FREDERIK SCHLEGEL fødtes 1824 i København, hvor hans 
fader, major Carl Frederik Adolph Schlegel var stadskonduktør, 

moderen hed Anna Dorothea Olsen og var datter af en kongelig lakaj ; 
på fædrene side tilhørte han således en af de mange fra Tyskland ind-
vandrede slægter, der gik op i den danske befolkning, og hvis indsats 
betød en fornyelse og berigelse af dansk kulturliv. 

Schlegel'erne kom til Danmark kort før midten af det i 8de århun-
drede med de to bekendte brødre, forfatteren Johan Elias Schlegel og 
historikeren Johan Heinrich Schlegel; den sidstnævnte, yngre af brød-
rene blev 1778 Mollrnatzn's efterfølger som bibliotekar ved Det konge-
lige Bibliotek, og skønt han døde allerede to år senere, nåede han ikke 
blot med grundighed at sætte sig ind i sagerne, men endogså i kraft 
af et fremsynet initiativ at fastlægge rammer, som skulle præge biblio-
teket for alle tider og dets daglige arbejde i det næste hundredår. 

Den ældre broder, Johan Elias, der kom hertil allerede 1743 som 
sekretær hos den sachsiske gesandt, skabte sig tidligt med sit ugeblad 
»Der Fremde« et navn som æstetiker og dramaturg, og havde stor an-
del i genåbningen af Den danske Skueplads efter Christian VI's død. 
Han blev 1748 professor i politik og offentlig ret ved Sorø Akademi, 
og også han viste et bemærkelsesværdigt initiativ, som døden dog 
standsede allerede året efter. 

Johan Elias Schlegel var fader til kommitteret i Økonomi- og kom-
mercekollegiet, justitsråd Henrik Frederik Schlegel, der i året i8o0 
indtrådte i direktionen for Staden Københavns fattigvæsen, som just 
var blevet omorganiseret; i denne stilling døde han 1822, to år før hans 
sønnesøn, N. F. Schlegel, kom til verden. 
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Niels Frederik Schlegel blev 18 år gammel dimitteret fra von ble-
stens Institut og blev i oktober 1848 juridisk kandidat med første ka-
rakter, kort efter blev han volontør i justitsministeriet og 1852, samme 
år som han blev udnævnt til kancellist, tog han den slesvigske juridiske 
eksamen, 1854-60 fungerede han som protokolsekretær i Højesteret 
og blev derefter assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, hvor 
han sad til 1872, da han kaldtes til formand i Sø- og Handelsretten. 
Her blev han i otte år og efter i 1878 at have sagt nej til en plads i 
Højesteret, udnævntes han 1880 til justitiarius i Overretten, hvor han 
fungerede til sin død i 1891; fra 1877 var han tillige ekstraordinær as-
sessor i Højesteret. Schlegels embedsbane må således karakteriseres som 
normal, men den gav ham anledning til et vel ikke særligt omfattende 
juridisk forfatterskab, som dog ikke var uden praktisk betydning, og 
bragte ham forskellige bihverv således som censor ved juridisk eksa-
men 1871-86 og formand for Dispachørkommissionen fra 1873. 

Hans bog om Skifteretten efter dansk Lovgivning, der udkom 1868 
og gav en praktisk brugelig fremstilling af gældende lov, har jeg ikke 
kompetence til at vurdere, den blev allerede i hans levetid afløst af 
Deuntzer's værk om samme emne; større betydning har utvivlsomt 
hans udgiverarbejde haft; således samlede han 1861-64 i tre bind stad-
fæstende højesteretsdomme i civile sager for årene 1818-56, og 1866 
udgav han en systematisk oversigt over civile højesteretsdomme fra 
1800-65. Fra Overrettens arkiv fremdrog han en række udtog af fyen--
ske landstingsdomme fra 1687 til 1776, som han udgav i Ugeskrift 
for Retsvæsen 1870 og kommenterede med en afhandling »Bemærk-
ninger om nogle civilprocessuelle Forhold paa Christian V's danske 
Lovs Tid og i Begyndelsen af forrige Aarhundrede« ; den fremkom lige-
ledes i Ugeskriftet i 1872. 

I 1878 endelig udgav han en afhandling, hvori spørgsmålet om er-
statning for uforskyldt varetægtsarrest blev taget op til drøftelse. Af-
handlingen dannede grundlaget for forhandlingerne om dette emne på 
det 3. nordiske juristmøde, og Schlegel fik, som vi skal vende tilbage til, 
også senere lejlighed til at behandle dette spørgsmål. 

Schlegel, der fra 1866 havde boet på Frederiksberg, først på Ros-
kildevej, senere på Vesterbrogade, blev i januar 1869 indvalgt i Fre-
deriksberg kommunalbestyrelse, hvor han havde sæde til sin død, og 
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N. F. SCHLEGEL. 



66 ALBERT FABRITIUS 

allerede januar 1872 valgtes han til kommunalrepræsentationens formand 
efter R. C. Stæger. 

Lad os et øjeblik standse her for at se lidt på, hvorledes forholdene 
formede sig på Frederiksberg på dette tidspunkt. 

Med hensyn til den kommunale bestyrelse havde Frederiksberg fra 
1841, som det vil vides, kommuneforstanderskab sammen med Hvid-
ovre, et fællesskab som hævedes ved loven af 29. december 1857 om 
Frederiksberg sogns økonomiske bestyrelse. Frederiksbergs første kom-
munalbestyrelse valgtes 7. juni 1858 af et fåtal af de stemmeberettigede; 
med baggrund i vore dages almindelige politiske og kommunalpoliti-
ske interesse i befolkningen er det forbløffende at tænke sig, at kun 13 % 
af vælgerne afgav deres stemme og med Frederiksbergs nuværende 
folketal in mente endnu mere betegnende, at disse 13 % kun udgjorde 
46 vælgere, idet det samlede antal valgberettigede var 347. Frederiks-
berg var kun en lille by, og antallet af kommunerepræsentanter var da 
heller ikke stort — 7 mand valgtes til at forestå kommunens almindelige 
forhold og økonomi. Kommunalbestyrelsen bestod ifølge loven af 29. 
december 1857 af repræsentanterne og Søndre Birks dommer. Repræ-
sentanternes antal blev fra januar 1863 udvidet til 9, og højere nåede 
det ikke i Schlegels tid. Kommunens sager forhandledes normalt i 
kommunalbestyrelsen, altså i overværelse af birkedommeren, men fra 
1881, da C. Ingerslev afløste A. E. Conradt-Eberlin som birkedommer, 
blev den normale forretningsgang den, at kommunalrepræsentationen 
behandlede sagerne under ledelse af sin formand, og protokollen til-
stilledes derefter birkedommeren til godkendelse eller forkastelse af de 
trufne beslutninger. Til denne ændring kan flere grunde have været 
medvirkende — det var ikke urimeligt om kommunalrepræsentationen 
søgte at udvide sit kompetenceområde, men afgørende har det utvivl-
somt været, at kommunens hastigt voksende folketal gjorde det næsten 
umuligt for birkedommeren at overkomme de forretninger, der hvi-
lede på ham. Embedet blev derfor ved loven af s. april 1888 delt, så-
ledes at en del af justits- og politisagerne henlagdes til et nyoprettet 
straffedommerembede. 

Ved loven af 1857 blev fattigvæsenets sager henlagt til en fattig-
kommission og skolevæsenets bestyrelse til en skolekommission, og på 
samme måde blevi 1877 ledelsen af kommunens brandvæsen henlagt 
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til en særlig brandkommission; disse kommissioner havde naturligvis 
til formål at aflaste kommunalbestyrelsens arbejde; de var uafhængige 
i deres arbejde, men skulle dog selvsagt forelægge bevillingssager til 
godkendelse i kommunalbestyrelsen, og denne havde da også en væ-
sentlig indflydelse på deres sammensætning. Alle øvrige sager sorterede 
direkte under kommunalbestyrelsen, som således på engang havde den 
besluttende og den udøvende myndighed — man må her bemærke for-
skellen fra de københavnske forhold, hvor borgerrepræsentationen har 
den besluttende, magistraten den udøvende myndighed. Arbejdet in-
denfor kommunalbestyrelsen var selvsagt fordelt på en række stående 
udvalg, som dels kunne tage beslutning på kommunalbestyrelsens 
vegne, dels blot forberedte sagerne til forelæggelse og afgørelse i 
kommunalbestyrelsen. 

Kommunalbestyrelsens formand, da Schlegel blev indvalgt, var 
birkedommer, etatsråd Carl Nic. Petersen; han tog sin afsked allerede 
1871 og efterfulgtes af Adolph Emanuel Conradt-Eberlin, der, som nævnt, 
1881 blev afløst af Carl Vilhelm Marius Ingerslev. Som formand for 
kommunalrepræsentationen fungerede finanshovedkasserer, etatsråd 
R. C. Stæger indtil januar 1872; de øvrige repræsentanter var på dette 
tidspunkt gartner L. Rathsack, der havde sæde i repræsentationen 1858-
72, og prokurator, kancelliråd H. C. Plockross, indvalgt 1861 og afgået 
1872, grosserer A. L. Topp, der sad fra 1863 til 1878, handelsgartner 
F. I. Koch 1867-1881, og ingeniørkaptajn E. C. L. Koefoed fra oktober 
1867 til januar 1872. Nyvalgt sammen med Schlegel blev i januar 1869 
daværende premierløjtnant P. G. Ramm og bankdirektør Ch. Aumont. 

Det område, som Frederiksberg kommune omfattede, var i alt 
væsentligt det samme som nu; der blev ganske vist så sent som i 1888 
afstået grunde til Københavns kommune, men beslutningen om så-
danne enklavers indlemmelse i København var truffet ved kgl. resolu-
tioner af 9. 2. 1867 og 14. 2. 1868. Territoriet var delt i et bydistrikt 
omfattende den del af kommunen, der lå nærmest København indenfor 
Fasanvejen, Lampevejen og Falkoneralleen, og et landdistrikt, der, efter-
hånden som bebyggelsen skred frem, kunne indlemmes i bydistriktet 
og også er blevet det. Den væsentligste forskel i de to distrikter lå i, at 
tanddistriktet ikke var delagtig i kommunale goder som kloakvæsen, 
belysning, vanding, renovationskørsel og tildels heller ikke i politi- 
s• 
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væsen, hvorefter grundskatten her også var betydeligt lavere end i by-
distriktet - også i henseende til næringsrettens udøvelse var der nogen 
forskel på de to områder. 

Af afgørende betydning for hele den kommunale udvikling i de 
tyve år, der her ornhandles, er den store befolkningstilvækst. Ved folke-
tællingen 187o havde Frederiksberg et indbyggerantal på 16.878, men 
i 1890 var man oppe på 46.954, altså rundt regnet en tredobling. År-
sagerne til denne imponerende stigning, som iøvrigt var påbegyndt i 
midten af so'erne og fortsatte omend i langsommere tempo langt 
udover den tid, der her er tale om, er naturligvis mange og af forskellig 
karakter - her skal imidlertid blot peges på to faktorer af lokal betyd-
ning, nemlig ophævelsen af demarkationslinien i 1852 og loven af 
23. februar 1866, der gav Københavns omegnskommuner ligestilling 
med købstæderne i næringsretlig henseende - derved var den modstand 
fra det københavnske håndværks side, som havde bremset udviklingen 
på Frederiksberg, for alvor brudt. 

Af det her anførte vil det være klart, at det så langt fra var nogen 
sinecurepost, Schlegel overtog, da han i januar 1872 modtog valget 
som kommunalrepræsentationens formand; den udvikling, der kende-
tegner hans periode - fra sogneråd til magistrat - fra handelsplads til 
købstad - skyldes vel ikke ham, men det skyldes for en stor del ham, 
at udviklingen forløb, som den gjorde, - han lagde en grundvold så 
fast, at der kunne bygges på den, og det viste sig da, at han, hvad han 
så end måtte have taget i arv fra den mødrene ukendte slægt, gennem 
sin fader havde arvet Schlegel'ernes fremsyn, systematik og initiativ. 
Det er vel også rimeligt at antage, at det er farfaderens interesse og 
arbejde med det københavnske fattigvæsen, der har ligget til grund for 
N. F. Schlegel's aldrig svigtende interesse for de fattige og små i sam-
fundet, for de gamle og svage. Må han dele æren for den fortrinlige 
ledelse af Frederiksbergs udvikling gennem to decennier med sine fæl-
ler i kommunalbestyrelsen, så er hans interesse og uegennyttige virke 
for samfundet gennem støtte til de gamle, hjælp til selvhjælp for de 
unge og arbejdsduelige tilstrækkeligt til at sikre hans navn mod for-
glemmelse. 

Foruden sin embedsvirksomhed og sin post i kommunalbestyrelsen 
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samt talrige bivirksomheder, som jeg senere kort skal berøre, påtog 
Schlegel sig i 1874 yderligere en krævende post, idet han lod sig opstille 
til valg til Landstinget, og siden i. oktober dette år var han »det ærede 
syvende Medlem for 2. Kreds«. Han blev genvalgt såvel 1882 som 1890. 
Hans rigsdagsvirksomhed er der næppe grund til at behandle udførligt 
på dette sted, men nogle ord skal dog siges om den. — Som den samvit-
tighedsfulde mand, han var, tog han megen del i Landstingets forhand-
linger, og hans sagkundskab på vigtige områder blev da også benyttet. 
Hans politiske indstilling var afgjort konservativ, men det fremgår dog 
tilstrækkelig tydeligt, bl. a. af Krieger's dagbøger, at han ikke i større 
grad var tilhænger af den Estrup'ske linie. I det hele taget er det utvivl-
somt rigtigt set, når det et sted er sagt om ham, at han var mere real-
politiker end storpolitiker — Schlegel har ikke interesseret sig for poli-
tiken som sådan, men i langt højere grad for, hvad han kunne opnå på 
de sociale områder, som havde hans interesse. At han nogle gange var 
ordfører ved finanslovens forelæggelse i disse provisorieår, er da mindre 
betydningsfuldt — tungere kom det til at veje, at man benyttede hans 
viden og indsigt på processens, næringsrettens og skolevæsenets om-
råder, og at han personligt satte sine kræfter ind i arbejdet for syge- og 
alderdomsforsorg. 

Hans stilling til forholdet mellem rettens teori og dens praksis kom-
mer klart frem i en udtalelse af ham 21. december 1887 under behand-
lingen af det af ham selv — iøvrigt for anden gang — indbragte lovfor-
slag om vidnegodtgørelse. Han fortalte da, at tanken om, at vidner 
burde have en rimelig godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, var op-
stået hos ham 25 år tidligere, da han som dommer i gældskommissio-
nen gang på gang oplevede, at man selv i sager, der drejede sig om 10 
kr. eller derunder, trak folk hen som vidner i stort mål, og under så-
danne omstændigheder — sagde han — har jeg for mit vedkommende 
ikke den fjerneste interesse for dem, der føre den slags sager, selvom 
de have den soleklareste ret. Jeg har ikke stor interesse for dem, når de 
gør deres medborgere stor og uforholdsmæssig ulejlighed blot for at 
vinde 10 kr., når de derfor bebyrde flere mennesker og berøve dem et 
par kroners arbejdsfortjeneste hver. 

Var forslaget om vidnegodtgørelse, der denne gang gik igennem i 
Rigsdagen, en gammel tanke hos ham, så var spørgsmålet om erstatning 
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for uforskyldt varetægtsarrest det også. Dette forslag bundede i hans 
før nævnte forhandlingsindlæg på det nordiske juristmøde og måtte 
som det forrige fremlægges et par gange, førend det 20. april 1888 blev 
ophøjet til lov. 

Men vi vil vende tilbage til Frederiksberg. Som nævnt før lå for-
valtningen af to så vigtige områder som skolevæsenet og fattigplejen i 
hænderne på permanente kommissioner, og på begge disse områder del-
tog Schlegel aktivt; fra sin indvælgelse i kommunalbestyrelsen i januar 
1869 og til udgangen af 1874 havde han sæde i skolekommissionen, og 
fra januar 1875 til udgangen af året 1883 i fattigkommissionen. Det er 
klart, at Schlegel ikke alene har ære og ansvar for den enorme udvikling, 
der var på begge disse områder; der var til begge kommissioner, og 
måske ikke mindst vedrørende skolevæsenet, knyttet fagfolk, som 
har haft meget betydelig og gavnlig indflydelse på fastlægningen af 
rammerne og deres udfyldning, men det er også klart, at en mand med 
Schlegels aktivitet og arbejdskraft på virksom måde har taget del i dette 
arbejde, og at han som kommunalrepræsentationens formand har været 
den, der i første række har skullet skaffe pengene. Og dette har han 
gang på gang formået — hans lyse optimisme synes altid at have sejret i 
sidste omgang, og det har vist sig, at det gik alligevel. 

Som den vigtigste af de almene sager, der var til forhandling i Fre-
deriksberg kommunalbestyrelse i Schlegels formandstid må man 
utvivlsomt betragte det forslag, som højesteretsadvokat Sophus Nelle-
mann og grosserer Toppi 1874 forelagde deres kolleger i repræsenta-
tionen, og som gik ud på at søge forhandling med Københavns kom-
mune om nedsættelsen af et fællesudvalg til drøftelse af en sammen-
smeltning af København og Frederiksberg. Da dette spørgsmål her 
ikke blev ventileret for sidste gang — men jo tværtimod gentagne gange 
siden har formået at sætte sindene i bevægelse, vil det ikke være uden 
interesse i dag at dvæle lidt ved disse forhandlinger. 

Nellemann forelagde i et møde den 23. april 1874 det skriftlige for-
slag, som efter hvad der oplystes, forinden havde været diskuteret un-
der private former af kommunalbestyrelsens medlemmer. Han frem-
hævede til støtte for sammensmeltningstanken, at der ikke fandtes 
nogen naturlig geografisk grænse mellem de to kommuner, og hvad 
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PRØVE PÅ N. F. SCHLEGELS HÅNDSKIUFT. Brevet, der er stilet til etatsråd Jonas Collin og fin-
des i Den Collinske Brevsamling (XXXIV, Kgl. Bibl.), har følgende ordlyd: Fberg d. 
19/4 1879. - S. T. Hr. Etatsraad Collin, R. af D., Dm. - De mig tilstillede Bemærkninger 
om Sparekasseloven tillader jeg mig herved takskyldigst efter Afbenyttelsen at tilbage-
sende. Af det vedlagte Expl. vil det sees, at der i flere Retninger er blevet taget Hensyn 

til de fremsatte Bemærkninger. - Med største Høiagtelse ærbødigst N. F. Schlegel. 
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der var endnu væsentligere, at der ikke var nogen afgørende forskel på 
befolkningerne. Frederiksbergs indbyggere var ikke længere landboere, 
men så godt som udelukkende udflyttede Københavnere, og en stor 
del af dem havde fortsat deres hovedvirksomhed i nabokommunen. 
Adskillelsen medførte mange ulemper og store vanskeligheder med 
hensyn til politi og retspleje og andre væsentlige øvrighedsanliggender, 
og dertil kom den ganske utidssvarende kommunalforfatning, der stod 
langt nærmere ved den ældre landkommunalforfatning. Han indrøm-
mede, at den kommunale forfatning for tiden gik upåklageligt, men 
forfatningen var ingen garanti — et personskifte kunne gøre forholdene 
ganske uholdbare. Det var en kompliment til Schlegel. Derfor var en 
ændring nødvendig, og da en selvstyreforfatning af købstadskarakter 
ville lægge store økonomiske byrder på beboerne, måtte løsningen 
blive indlemmelsen. Forslagsstillerne var klare over de indvendinger, 
der kunne rejses mod tanken—den dårligere administration og de høj-
ere grundskatter i København, det sidste væsentlige punkt kunne man 
dog formentlig ved forhandlingerne komme overens om, således at 
Frederiksberg opnåede lempelser, men iøvrigt var faren for en mellem-
kommunal skatteordning jo tilstede og talte i samme retning. 

Herover for fremhævede Schlegel, at han var ganske uenig med 
forslagsstillerne, som han fandt malede fordelene ved en indlemmelse 
i alt for lyse farver. Det, det her drejede sig om, var, om man kunne få 
noget bedre, end det man havde, og det troede Schlegel ikke på. 
Idealet for en kommunal forfatning var, at den tillod en på een gang 
god og billig styrelse af kommunens sager, og det mente han, man var 
nærmere ved under den gældende ordning, end hvis man kom ind 
under København. Det, at den bevilgende og udøvende magt var sam-
let på een hånd, frembød store fordele, og beboerne havde på samme 
måde gennem deres valgret en betydelig større indflydelse på deres 
egne sager — endelig var ordningen billig og ubesværet af de med en 
sondring mellem magistrat og borgerrepræsentation forbundne for-
mer. Schlegel påviste, at vej- og kloakvæsenets tilstand var bedre end i 
de københavnske yderdistrikter, og skolevæsenets udvikling kunne 
efter hans mening godt tåle sammenligningen med Københavns —
det samme kunne fattigvæsenet og andre offentlige sager. Hvad nu 
endelig angik rets- og politivæsenet, så var der jo ikke det mindste i 
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vejen for, at man kunne gøre sådanne ikke-kommunale anliggender 
fælles uden derfor at slå kommunerne sammen. - Schlegel var selv på 
Rigsdagen opmærksom på dette forhold og gik bl. a. under behandlin-
gen af hundeskatten ind for, at de samme satser skulle gælde både på 
Frederiksberg og i København. 

Selve grundlaget for Nellemann's og Topp's forslag, som bestod i 
en sammenligning mellem 1864/65 og det løbende regnskabsår, fandt 
Schlegel forkert - tog man sit udgangspunkt i årene 1867/68 eller 
1868/69, ville det ses, at der ikke var noget foruroligende i udgifternes 
stigning - skatterne var f. eks. ikke steget i de sidste 6 år, og selvom de 
ikke fortsat ville kunne holdes nede på dette niveau, så ville køben-
havnerne utvivlsomt også være nødt til at sætte deres i vejret. Der på-
tænktes jo netop for tiden en reform af den københavnske grundskat, 
og den lovede ikke godt. Endelig måtte man ikke overse, at den højere 
skat, som Frederiksberg ville komme til at betale, næppe ville komme 
Frederiksberg tilgode - Frederiksberg ville blive et yderdistrikt, og 
enhver stor by har en naturlig tendens til at favorisere sit centrum. 

Nellemann fremhævede Schlegels store interesse og den særlige for-
tjeneste, han havde af sit virke for kommunens vel, men mente, at han 
netop derved var ude af stand til at se uhildet på spørgsmålet - kunne 
man ikke opnå de fornødne garantier mod en udnyttelse, ville forslags-
stillerne heller ikke selv stemme for indlemmelsen. 

Ved sagens anden behandling i kommunalbestyrelsens møde 21. 

maj 1874 oplæste birkedommeren en fra Frederiksberg Folke-Forening 
indkommet protest, hvorefter grosserer Topp udtrykte sin beklagelse 
af, at Schlegel havde rejst en så stærk opposition imod forslaget. Hertil 
svarede Schlegel, at han satte pris på sin egen selvstændighed og gjorde 
det samme for kommunens vedkommende. Det at kunne råde over 
sine egne anliggender var et gode, som man eventuelt måtte gøre pe-
kuniære ofre for. Schlegel kom iøvrigt med en på statistiske beregnin-
ger støttet meget kraftig imødegåelse af forslaget og udtalte tilslut 
håbet om, at kommunens repræsentanter måtte tro på dens fremtid. 
Efter en temmelig kraftig debat, hvor birkedommeren sluttede sig til 
forslaget, blev det sat under afstemning og forkastet med 6 stemmer 
mod 4. Schlegel, Tuxen, Ramm, Koch, Aumont og Larsen stemte imod, 
medens Conradt-Eberlin, Nellemann, Topp og Schou stemte for. 



74 ALBERT FABRITIUS 

Det fremgår vist med tilstrækkelig tydelighed af det referat, der 
her er givet af drøftelserne, at der tilkommer Schlegel en ikke ringe 
andel i forslagets skæbne. 

Under debatten havde Schlegel bl. a. hentet talmateriale fra fattig-
kommissionens arkiv og påvist, at kommunens beboere var steget i vel-
stand gennem det sidste tiår. Som medlem af fattigkommissionen 
havde han et grundfæstet kendskab til dette område, og som det et par 
gange er berørt, står vi her ved et felt, som havde hans specielle interesse. 

Når man med vore dages organiserede forsorgsvæsen. in mente ser 
tilbage på forholdene på dette område, undrer man sig ikke over den 
overhåndtagende sociale nødstilstand, som har hersket ikke mindst i 
de større byer. Gennem et par århundreder havde man arbejdet med 
forskellige former for fattigforsørgelse, og et godt stykke frem var man 
faktisk kommet med det lovkompleks, som man med et moderne 
udtryk har kaldt socialreformen af 1802-3. Afgørende udfra sociale og 
humanitære synspunkter var det imidlertid, at man ikke ved disse love 
havde blik for at sondre mellem de forskellige former for fattigdom -
den, der uforskyldt var kommet i nød, blev her fuldstændig sidestillet 
med den kronisk arbejdssky, og hvad værre var - der var ikke ved den 
offentlige forsorg nogen mulighed for en genrejsning i de tilfælde, 
hvor den sammenbrudte økonomi havde sin årsag i øjeblikkelige, ydre 
uheldige omstændigheder, og den, der efter et stræbsomt liv på en 
indtægt, der havde været betænkeligt nær ved sultegrænsen eller i hvert 
fald kun lige havde rakt fra hånden og i munden, i sin alderdom blev 
ude afstand til at klare sig, var hjemfalden til sin families nåde og barm-
hjertighed og økonomiske evne - eller til fattigvæsenet. Her om noget 
sted gjaldt det, at den, der trådte indenfor, måtte lade håbet fare. 

En principielt betydende ændring heri skete først med loven af 
8. marts 1856, der åbnede adgang for de såkaldte frie fattigkasser, som 
kunne yde hjælp uden fattighjælps virkninger, og i årene efter 1866 
dukkede her en række private sogne-understøttelsesforeninger op, som 
havde til hensigt at organisere den private velgørenhed. Også Frederiks-
berg kom med i denne bevægelse, idet man her i 1868 stiftede Frede-
riksberg Sogns understøttelsesforening på de sørgelige rester af den 
hensygnende Bespisningsforening for Frederiksberg, Vesterbro og 
Omegn. 
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Overfor denne understøttelsesforening var det, at Schlegel i en 
skrivelse af 4. oktober 1870 fremsatte forslag om oprettelse af Forenin-
gen for Alderdomsfriboliger, og 29. april 1871 stiftedes denne forening 
med Schlegel som formand og primus motor. 

Det var foreningens formål at sætte »Arbejderen istand til ved en 
noget forøget Anstrengelse i sine yngre Aar at opnaae en Alderdoms-
forsørgelse, som skal bestaa i fri Bolig«. Princippet var således Hjælp til 
Selvhjælp — det ledende grundmotiv i hele Schlegel's virke på dette 
område. Foreningen opførte boliger og udlejede dem til folk af arbej-
derklassen for en sum, der til at begynde med lå noget højere end det 
almindelige lejeniveau, men var aftrappet således nedad, at lejeren 
senest efter zo års forløb kom til at bo husfrit. Den lejer, som ikke ville 
blive boende, så længe det varede at opnå den frie bolig, fik adgang til 
en årlig livrente, hvis størrelse svarede til boligens værdi, og kunne 
endda under særlige omstændigheder få den kapitaliserede sum af 
denne livrente udbetalt på en gang. 

Bestyrelsen var ligesom administratorerne af de enkelte ejendomme 
ulønnet, og Schlegel, der blev siddende som formand her til sin død, 
har gjort et stort og uegennyttigt arbejde for dette første af sine hjerte-
børn. Foreningen består den dag i dag og havde i 1946 ialt 109 lejlig-
heder, hvoraf 24 var friboliger. 

Det andet af Schlegels hjertebørn er så at sige tvilling med det 
første — i paragraf 4 i Alderdomsfriboligernes vedtægter var det nemlig 
udtalt, at lejerne i foreningens ejendomme skulle være forpligtede til 
at være medlemmer af en syge- og begravelseskasse, som bestyrelsen 
agtede at oprette, og 24. marts 1872 var arbejdet med denne sag så vidt 
fremme, at man kunne vedtage love for Syge- og Begravelseskassen 
af 1872, som derefter påbegyndte sin virksomhed 1. juli s. å. Sygekas-
sens bestyrelse var identisk med bestyrelsen for »Foreningen for Alder-
domsfriboliger«, men allerede 1873 nedsatte man et stående sygekasse-
udvalg, som fik sygekassens egentlige ledelse betroet. Formanden for 
Alderdomsfriboligerne var født formand for sygekasseudvalget, og 
Schlegel var således også her den ledende kraft. Ved sin side havde han 
i hele perioden nationaløkonomen, professor William Scharling, og 
indtil 1887 konferensråd J. Jetsmark, der afløstes af M. Cold. 

Sygekassens virksomhed skal ikke skildres på dette sted, men med 
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henvisning til det festskrift, som blev udgivet ved 75 års jubilæet i 1947 
skal jeg blot nævne, at i disse første tyve år af sygekassens virksomhed, 
og i hvilke Schlegel var dens daglige leder, gennemløb den en rivende 
udvikling. Kassens virksomhed begyndte som sagt 1. juli 1872, og ved 
årets udgang talte den allerede 55o medlemmer. Næste år var medlems-
tallet fordoblet, ved udgangen af 1876 passeredes de 200o og 1887 de 
4000; ved sygekasselovens vedtagelse i 1892 var man nået op på 4538. 
Af den oversigt, som kommissionen angående arbejdernes ulykkesfor-
sikring lod udarbejde pr. 31. december 1885, ses det, at Sygekassen af 
1872 var landets næststørste med 3391 egentlige medlemmer, kun 
overfløjet af Den broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforening, som talte 
3782 — disse tal siger måske ikke så meget, men når jeg samtidig kan 
oplyse, at af de 124 eksisterende københavnske sygekasser kun 8 havde 
over i000 medlemmer, så vil man vistnok få en tydeligere forestilling 
om kassens betydning. 

Sygekassens virksomhedsområde var både København og Frede-
riksberg, men dens hovedsæde var på Frederiksberg, og den har vist-
nok alle dage været betragtet som Frederiksbergs sygekasse. I sygekas-
sens første 20 år lå hovedvægten på at få kassen indarbejdet i den offent-
lige bevidsthed, at få medlemstallet bragt i vejret og — gennem den 
lånevirksomhed, som Schlegel allerede 1874 fik sat i gang med begra-
velseskassens midler som basis — at yde støtte til den klasse mennesker, 
der stod Schlegels hjerte nærmest, nemlig »den gamle, som samvittig-
hedsfuldt og ordentligt har ernæret sig, saalænge han er rask, og har 
gjort Alt for at modarbejde Virkningerne af Sygdom og fri det offent-
lige fra at tage sig af ham«. 

Citatet er hentet fra en af Schlegels taler i Landstinget under be-
handlingen af sygekasseloven, og da Schlegels indstilling til de sociale 
problemer klart fremgår af hans arbejde på rigsdagen med disse sager, 
vil det være naturligt at kaste et blik på hans virksomhed her og et 
øjeblik dvæle ved de principielle standpunkter, der kom til at spille en 
rolle under debatterne. 

Sygekassesagens udvikling hænger nøje sammen med fattigvæsenets, 
som jeg før kort skitserede. Før 1857, da laugstvangen jo blev hævet, 
havde man i de gamle svendekasser en — omend kun højst nødtørftig —
hjælp i sygdomstilfælde, og det blev da også ved laugstvangens op- 
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hævelse kraftigt tilrådet svendene at organisere deres sygehjælp i syge-
kasser. Ved siden heraf bestod der en del af de såkaldte fabriksygekas-
ser, hvis virksomhed dog var begrænset til den enkelte bedrift, og hvor 
arbejderne kun var medlemmer, sålænge de var tilknyttede den be-
stemte virksomhed. 

Det var den store koleraepidemi i 1853, der gav det afgørende stød 
til sygekassernes udvikling, og som det var tilfældet med sogneunder-
støttelsesforeningerne, var det fortrinsvis de socialt bedre stillede kredse, 
der tog initiativet. Det ligger udenfor al diskussion, at disse hjælpe-
foranstaltningers ophavsmænd var fælles om en dyb social forståelse 
og en enestående offervilje både til økonomiske tilskud og til personlig 
arbejdsindsats. 

De var båret af den dybeste medfølelse med de fattige i samfundet 
og grebne af en kristelig human trang til at sætte hjælpen ind der, hvor 
der endnu var håb om, at den kunne gøre nytte. Men når begyndelsen 
af 187o'erne blev de år, hvor der toges stærkest fat, hænger det sikkert 
også sammen med, at man med baggrund i kommunardopstanden i 
Paris i foråret 1871 og stiftelsen af Den internationale arbejderforening 
under Pio's førerskab i efteråret samme år har indset nødvendigheden 
af en alvorlig afhjælpning af nøden i arbejderklassen, dersom en frede-
lig samfundsudvikling skulle sikres. 

I de to kommissioner, som 1861 og 1865 behandlede sygekasse-
spørgsmålet, stod kammerherre E. Emil Rosenørn —  den første formand 
for Frederiksbergs kommunalrepræsentation—og overlæge L.J. Brandes 
fast på princippet om selvhjælp, men i arbejderkommissionen af 1875 
sluttede Rosenørn, der var kommissionens formand, sig til et mindre-
talsforslag om gennemførelse af tvungen sygeforsikring for arbejder-
standen, idet han anså det for umuligt at få den fattigste og altså mest 
trængende del af befolkningen med i den frivillige forsikring. Kampen 
kom til at stå mellem disse to principper. Frivillighedens princip sejrede 
i første runde, men udviklingen kom jo, som vi alle ved, til at undergå 
den svingning, som Rosenørn havde foretaget allerede i årene 1865 til 
1875. 

Hvor Schlegel var at finde i denne kamp er næsten indlysende —
han satte pris på sin egen selvstændighed og vedblev at fastholde frivil-
lighedens princip som det eneste forsvarlige. 
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løvrigt var Schlegel inderst inde modstander af en sygekasselovgiv-
ning han ville hævde kassernes selvstændighed, som blev brudt i 
samme øjeblik, staten ydede tilskud — og han var modstander af loven 
om eftergivelse af fattighjælp, fordi han i det hele taget var modstander 
af halve foranstaltninger. Ved behandlingen af lovforslaget om det 
sidstnævnte spørgsmål udtalte han 8. januar 1889 i Landstinget ønsket 
om, at alle de sociale love måtte blive behandlet under eet, så at vi 
kunne få en samlet oversigt over, hvad der kræves for, at den ubemid-
lede del af befolkningen kunne få bedre kår. 

Men tiden til en sådan socialreform var ikke inde. 
Under sygekasselovens behandling hævdede han, at langt vigti-

gere end denne lov var det at få organiseret alderdomsforsorgen, og 
han foreslog, at en sådan understøttelse blev organiseret gennem syge-
kasserne, som fortsat skulle arbejde uden statens tilskud til sygehjælp 
og uden statens indblanding. Kasserne havde hidtil klaret sig på frivil-
lighedens grund, og har frivilligheden nogen som helst betydning, 
bestaar den frem for alt i, at de, der træder sammen frivilligt, også 
har ret til frit at styre deres sager. 

I dette citat har man da Schlegel, som han var. Højremand i poli-
tisk henseende — javel, men ingenlunde reaktionær eller forstokket — en 
mand for hvem friheden var det højeste gode, det gode, som han gerne 
gad gøre noget pekuniært offer, og som han viede sin indsats såvel på 
rigsdagen som i Frederiksberg kommunes tjeneste. 

Almenvellets trofaste tjener kaldte Landstingets formand ham i sin 
mindetale. 

Det, der præger hele Schlegels virke, er hans energi og initiativ, 
hans handlekraft og hans imponerende arbejdsevne. Ved siden af sin 
embedsgerning var han formand for Frederiksbergs kommunalrepræ-
sentation og i en lang årrække medlem af de to vigtigste stående udvalg, 
landstingsmand, formand for Foreningen for Alderdomsfriboliger og 
for Sygekassen af 1872 foruden talrige andre hverv i Kreditkassen for 
Husejere i Kjøbenhavn, i Det kgl. octroierede almindelige Brandassu-
rancekompagni, i Lodsvæsenskommissionen osv. osv. — hvorledes han 
har overkommet det, forstår man knapt, da han jo dog ikke på noget 
af de væsentlige områder har ladet sig nøje med tilskuerens rolle. Med 
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rejst af Frederiksberg Kommune. 
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sin dygtighed og sit retsind forenede han en enorm hukommelse og en 
enestående evne til straks at slå ned på det væsentlige i en sag. Som taler 
skal han have været hænimet af et mindre velegnet organ, og hans stil 
udmærker sig heller ikke ved noget oratorisk sving, men han var en 
personlig vindende mand, der bl. a. havde den højst værdifulde egen-
skab at kunne høre på, hvad andre sagde. 

Hovedtrækket i hans karakter var imidlertid den lysende optimisme 
og den dybe kærlighed til næsten. 

Da N. F. Schlegel kun 67 år gammel efter et par dages sygeleje 
lukkede sine øjne tirsdagen den 3. marts 1891, var det ikke en begiven-
hed, der satte sig spor i dagspressen — store nekrologer tilhører en senere 
tid. Udover dødsannoncen indeholdt højrebladene intet vidnesbyrd 
om, at en af partiets førende skikkelser ikke var mere. Hans bisættelse 
fandt sted den følgende søndag, 8. marts, fra Frederiksberg kirke. En 
sort marmorsten, rejst af Frederiksberg kommunalbestyrelse på hans 
grav på den gamle del af kirkegården, vidner endnu om erkendtlighe-
den hos den kommune, for hvis velfærd han ofrede så stor en del af sin 
strålende arbejdskraft. 

Skildringen bygger i alt væsentligt på den foreliggende litteratur om N. F. Schlegel 
(se Dansk biografisk Leksikon XXI, 1941, s. 194f.) og om Frederiksberg, det nævnte Fest-
skrift for Sygekassen af 1872, samt Landstingets forhandlinger. 


