
VEJEN OG JOHANNIS LAURIDSEN

a etr dcl af derte skrift kommer på Hrndelstandr
foreningens båndoptager, må vi vel beskæftige os

nu med byen Velez, hvis man omkrins irhundredskif-
tet kunne kalde det en by. Byers certrum var så deci-

deret placeret nede vcd den gamlc ,mrhedsplads og op

til kirken på modsat sidc af der nu,ærcnde kirke. Så

gik der ct meger langt dige syd på, d:r mrn ventcde en

jernbrne. Dere dige sik tnarr pi. d, Jir in;en rigrig
vej var. Men den kunne værc noset »smxtrcr" Men da

banen så kom, skal jeg love for, at dcr kom gang i fore-
tagendet. En ung mand, lohannes Lauridscn, byggede

sin lystgård "Grørvang., og så kom dcn ene virksom-
hed efter den andcn, føret Cicor;e-Iirbrikkcr: i halv-
femseme, .enere marg,rrinefubrikknr. mcicrrt. os v.

Folk undrede sig og spåede det hclc cn kraok skæbne.

Cicorie var, hvad der var. Dct var ikke kaffe, hvis

den ikke blev "drøiet. med cicorie, o,cn margarirenl Ar
nogen ville have dettc kunstige stads, der villc sætte

vort gode. grmlc smør i .Lammekrogen) Dcr reilre §ig.

mens der hvide rnim"rl'kc kunsrrnør 5,k 'in 'eir(sån8'
en storm over landet, der forplantcde sig til sclve rigs
dagen. Skulle man forbydc fremst;llingcn? Men Johs.
Lauridsen havde vidsyn og udsyn, og han besejrede

""h"er modsrand. Han blev næstcn formand for et-
hvert iniriativ, og vi kun»e hcn på eftermiddagen på
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y.ior n.llem Vejei og Læborg (d;se 2 bycr var den-

H.rns forcnede) se J. L. konrme kørende ril sogncråds-
,rrxlc iLæborg, hvor han dcr son andre sreder be
rt.D)rc dh. Hcstcn "Smur" var forspændt, og farten gik
r.rrk..jo, der var tidcr dergangl Voldsom udviktnrg!
Ållc Lojcdc sig i ærefrygt. Kxskennager Schhnsen
lihkcclc ud ad vinduer, men vcndte hurtigr rilbage til
ri! I(unde, ider h:n sagde: Den kanskat kh'r dig, så

,.,\ (r.rsk), så ras, lille ven. Modehandleren frk. Bøtker
r.rl,tc el fin, stor hat på gulver, da Joh:rnnes passeredc,
rrnrr.rger Schmidt svingede benet for at få J. L. at se.

I),r v.rr en rnrgtig autoritet, der mand havde. En
rrrrrk rr.ud var han, høj, repræscntxti', lidt dukn:k
het. Nir hrn roncdc frem fra ,Grønv:ng. til Alfa, fik
A ll,rs lDsholder travh. Det gjaldt om at illudere zesrr
r r.rrlr.
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