fhv. borgmester

J. Chr. Juliussen død

munehospital, 83 aar. Kræfterne
var langsomt ebbet ud. De seneste
aar førte borgmester Juliussen en
meget tilbagetrukket tilværelse, og
det var ikke meget, man saa til
ham uden for „Gimle"s enemærker.
J. Chr. Juliussen var oprindelig
typograf, men i 1920 fik han ansættelse som forretningsfører for
sygekassen. Mange aar senere virkede han i ledelsen af Fortsættelsessygekassen, og han var meget
vred paa sine partifæller i
regeringen, da der blev gjort
attentat
mod
fortsættelsessygekasserne. I det
hele taget var Juliussen aldrig
bange for at slaa i bordet, naar han
følte retfærdigheden gaaet for nær.
Ellers var han en fredelig og jovial
mand.

I Han kom i en ung alder til at beskæftige sig med politik, og
indenfor
Socialdemokratiet
opnaaede han en smuk position.
Med een dags varsel overtog han i
1939 borgmesterstolen. Han var
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rund og gemytlig og erhvervede
For en maanedstid siden var fhv.
sig mange venner i vide kredse.
borgmester J. Chr. Juliussen
Efter egen beslutning trak han sig
saa uheldig at paadrage sig brud
ti aar senere tilbage og overlod
paa hoften ved et fald paa hvileborgmesterstoien til Robert Holm.
hjemmet „Gimle". Nu er den gamle
Under besættelsen viste J. Chr.
borgmester død paa Horsens Kom
Juliussen fast optræden, og det var
hans navn, der stod under den plakat, der den 1. maj 1945 blev
udsendt om, at tyskerne havde
trukket sig tilbage fra byens gader.
Det var den berømmelige dato, hvor
Horsens lavede sin private fredsslutning, fire dage før tyskerne i
Danmark endelig kapitulerede.
J. Chr. Juliussen hadede vold.
Derfor var det ham en sorg, den
dag Danmark blev besat, og det
gjorde ham ondt at opleve den
terror, der fulgte i kølvandet
heraf. Men den 4. maj om aftenen,
da frihedsbudskabet kom, tændtes
lysene
atter,
og
talrige
mennesker søgte ud til Juliussens
bopæl, hvor han holdt en kort,
bevæget tale.
Borgmester Juliussen var en stor
lystfisker, og talrige er de historier,
der fortælles om hans oplevelser
med fiskestangen. I de sidste
mange aar saa man som nævnt
ikke meget til ham. Tabet af
hustruen tog haardt paa ham.
Borgmester Juliussen efterlader sig
fire sønner. To bor i Horsens og
to I USA.

