Den horsensianske Bødkersøn,

der blev sin Bys Velgører
Lørdag den 17. Januar er det
100 Aar siden Overretssagfører
Danjelsen fødtes i Horsens
Det store Legat har ydet et værdifuldt Bidrag
til Byens Forskønnelse
R

ger med Interesse alt, hvad der sker i Personer
entenydelse i deres Leveden By, hun og hendes Mand betænkte tid af et Beløb paa ca. 285,000 Kr.
saa smukt.

Overretssagfører Danjelsens Deltagelse i
„Spedalsøkrigen"

„En Skærv til at gøre
Byens Omgivelser
hyggeligere"

I Testamentet, der er meget udførligt, udtaler Legatstifteren følgende
om Legatets Formaal:
Skønt min Fødeby efter det Indtryk, den straks gør, i Almindelighed
anses for en af de smukkeste Provinsbyer, saa har dette i mange Aar ikke
præget sig i dens offentlige eller private Bygninger eller dens Omgivelser.
Man rydder derhos med unænsom
Hund Træplantninger etc.,
Mindestøtten for Overretssagfører Gier. Danjelsen foran Dommergaarden.
uden at Livets daglige Krav gør det
fornødent, og man sætter intet andet i
Stedet. Der er desværre derhos ikke
blandt Beboerne stor Sans far at gøre
Byens Omgivelser saa tiltalende og
smukke og hyggelige som de uden
store kommunale Ofre kunde omdannes til, og der hår derfor ej heller I
de ledende Kredse eller vor kommunale Bestyrelse kunnet vinde øre for
videre Bekostninger.
Bidrag til at give Bygninger et
mere tiltagende Præg har jeg dog
ikke ment at kunne yde. Derimod
mener jeg at kunne give min Skærv
til at gøre Omgivelserne mere tiltalende og hyggelige, og det Legat, jeg
stifter, vil hvor ringe det end er, i
Aarenes Løb kunde om ikke aarligt,
saa dog lejlighedsvis ved den Opsamling af Renterne, der skal foreligge,
lægge en Del til det, Kommunen aar- lig
yder,

Engang før var Overretssagfører
Danjelsens Navn paa alles Læber i
Horsens, og det var under den store
»Spedalsøkrig i 1888. --- Danjelsen
var Repræsentant for Ejerne af Spedalsøengen, der jo nu forlængst er beOveretssagfører Chr. Danjelsen
bygget,
og
over
hvilken
Spedalsesøs Beboere havde en mange
LØRDAG DEN 17. JANUAR Aar gammel Sti, paa hvilken de
passerer Horsens en Mindedag, mente at have Hævd. Da Engen
som der kan være Grund til at skulde udstykkes til Bebyggelse, vilde
dvæle lidt ved. Paa denne Dag er Ejerne have Stien nedlagt, men
det nemlig 100 Aar siden en af herimod rejste der sig en mægtig
Byens Velgørere, Overrets- Folkestemning. Spedalsesøs Fører var
s a g f ø r e r C h r . D a n j e l s e n , forlængst afdøde Træhandler Skov, der
sammen med sine »Tropper« fjernede
fødtes her i Horsens. Hans Navn
alle Afspærringer i Overværelse af
er for stedse knyttet til Horsens flere Tusinde Mennesker, trodsende
By ved det store Legat, han op- Politi og Gendarmer. Folkemængden
rettede til Byens Forskønnelse, drog derpaa op til Borgmester
et Legat som fornylig stillede Lendrop, der boede i det nuværende
300,000 Kr. til Raadighed for Sct. Josephs Hospital. Her vankede
Rejsningen af Vitus Bering Min- der braadne Pander, og Lendrop slog
desmærket. selv fra sig med en Paraply, da han
blev overfuset af Demonstranterne,
En Overgang saa det ud til, at
Folkestemningen skulde sejre og bevare Stien, men tilsidste faldt man til
Ro, og i Dag er der intet tilbage af
den gamle Eng, alt er bebygget. Over-'
Overretssagfører Danjelsen var Søn af retssagfører Danjelsen, der var en
Bødker Rasmus D., der ejede en
dygtig og frygtet Jurist, sejrede, og
Ejendom, Vandborg, der las paa det
Peter Skov og de øvrige Spedalsøhelte
Overretssagfører Danjelsen nævner
Sted, hvor Mindestøtten for ham nu
idømtes store Bøder.
derefter særlige Omraader i Byen,
er rejst. Han blev Student fra Horsens
som han mener egner sig til
Statsskole og tog juridisk Eksamen.
Beplantning, saaledes
Testamentets Aabning
Terrænet ved NørreDa Krigen brød ud i 1864, meldte han
strand
og
langs
Horsens-Siden af
sig straks som Frivillig og deltog i
Sundet.
hele Krigen som Løjtnant, Han var
Men allermest, skriver LegatstifteDa man efter Overretssagfører Chr.
bl. a. med i Slaget ved Dybbøl.
Efter Krigen virkede han som Sag- Danjelsens Død aabnede hans Testa- ren, vil jeg dag henlede Opmærksomførerfuldmægtig i sin Fødeby, og se- mente, der var udfærdiget i 1898, vi- hedn paa hele det Terræn, som er indn e r e n e d s a t t e h a n s i g . I g e n n e m ste det sig, at han havde betænkt sin vunden eller i Tiden vil blive indvunAarene oparbejdede han en betydelig Fødeby paa den smukkeste Maade. I den fra Flasken og gennemskaaret af
Forretning, og i 1891 optog han Sag- Byraadets Møde den 29. August 1921 den nye Aa. Jeg tænker mig hele detfører H. L. Zieler (Sagfører Zielers forelaa der maledes en Skrivelse fra te Terræn eller en stor Del af dette
Far) som Kompagnon. En Øjensygdom afdødes Kompagnon, Sagfører H. L. benyttet til Beplantninger og Spadberøvede imidlertid allerede ved Aar- Zieler, hvori det meddeltes, at Over- sereveje i Lighed' med, hvad der er
hundredskiftet Overretssagføreren retssagfører Chr. Danjelsen havde be- sket ved Aaen i Odense af det betyhans Syn, men trods dette fortsatte stemt, at hans efterladte Formue med delige Terræn, der henligger der. Til
han med at virke som Sagfører, og Undtagelse af tvende Legater, et paa saadanne Beplantninger og Vedligeførst i 1914 trak han sig ud af Forret- 10,000 Kr. til den borgerlige Stiftelse holdelser og Anlæg af Spadsereveje
ningen. Han bosatte sig herefter i I Horsens, ag et paa 50,000 Kr. til vil jeg gerne bidrage. Derved vil det
København, hvor han døde den 5. Juni Overretssagfører Danjelsens Legat til fra Fasken inddæmmede Areal i Tiden
1921.
Understøttelse af unge Mænd til Ud- kunde blive en Prydelse og en heldig
Mange ældre Horsensianere vil min- dannelse til deres Livsgerning, under Faktor i sanitær Henseende, medens
des Overretssagfører Danjelsen for Navnet »Overetssagfører Danjelsens det ellers vil skænerne Byen og henhans retlinede Færd, han var en stille ag Hustrus Legat til -Forskønnelse af ligge som et usundt Terræn.

Deltog som Frivillig
i Krigen 1864

i 1921.

Mand og deltog ikke i det offentlige
Liv, men han fulgte interesseret med i
alt, hvad der rørte s i g i Tiden, og
trods sit svigtende Syn havde han
Sans for Byens Forskønnelse, en Sag,
der — som det med stor Tydelighed'
fremgaar af Testamentet — laa ham
stærkt paa Sinde.
Hans Hustru, Fru Karen Danjelsen,
lever endnu i København, og hun føl-

Horsens By og særlig dens Omgivelser« skal tilfalde Horsens Kommune i
det angivne øjemed og saaledes, at
Reglerne for Legatets nærmere Bestyrelse og Anvendelse fastsættes ved
en Fundats.

Videre nævner Overretssagfører
Danjelsen, at hans Legats Midler kan
anvendes til Forskønnelse af Byens
Gader ag Pladser, særlig i den sydligste Del af Søndergade at regne,
Omdannelse af Aapartiet til en smuk
Sagfører Zieler meddelte samtidig, at Boulevard, Anvendelse af Fontæner,
Legatets Nettoformue efter et foreløbigt Anbringelse af Kunstværker paa ofSkøn kan blive 6 a 700,000 Kr., og fentlige Pladser m. v.
heraf forbeholdtes nogle enkelte

