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Long John kom tril len de ind i 
Hjør ring med en bar ne vogn 
for 26 år si den efter at have 

gået på lan de ve je ne vin te ren over. 
Han mød te en pige uden for Ba ger 
Carl sen i Øs ter ga de, brem se de 
bar ne vog nen, og de flyt te de sam
men. Efter et år gik for hol det i 
styk ker, og der ef ter slog Long John 
lejr i den un der jor dis ke par ke
rings kæl der på Sct. Olai Plads 
midt i Hjør ring. 

Han var hjem løs og bo ede i kæl
de ren i ti år, hvor han kun eje de en 
af falds sæk og en so ve po se. 

Tirs dag fyl der John Niel sen, Nord
bovej i Hjør ring, 50 år.

Uen de ligt man ge li ter kir se bær
vin og ko ge sprit er rendt igen nem 
hans sy stem, men da John Niel sen 
for otte år si den bræk ke de et af si
ne lan ge ben, blev det et ven de
punkt i hans liv.

De sto re, bru ne øjne be gynd te at 
fo ku se re frem for at svøm me hen. 
Det er nu lang tid si den, at da ge ne 
bare for svandt i spruttåger, og de 
se nes te 16 må ne der har han væ ret 
ædru hver ene ste dag. I åre ne, 
hvor John le ve de det hår de liv, tur
ne re de han rundt i Hjør ring. Med 
sine to me ter ra ger han op, og i 
Jern ba ne ga de, på ru te bil sta tio
nen, på Spring vands plad sen og på 
bæn ke ne var han kendt.

Ven de punk tet blev, at Long John 
kom på tvun gen an ta bus, da han 
bræk ke de be net. Han fik øj ne ne op 
for, at der var an det i li vet end 
sprut, og at han nu har væ ret ædru 
i 16 må ne der, skyl des Sarah.

 Hun er 25 år, var fri vil lig hos 
Blå Kors, og hun tal te med sto re 
bog sta ver om mit spi ri tus for brug. 
Jeg mød te hen des toåri ge dat ter, 
og jeg be slut te de, at de ikke skul le 
møde mig fuld på ga den. Sarah fik 
mig til at se ly set i ste det for mør
ket, og jeg er hen de me get tak nem
me lig, si ger Long John.

Nav net Long John har han fået af 
et par af de gam le gut ter  Lan ge 
Spir og Styr man den  og i Hjør ring 
hed der han ikke an det. Han er født 
i Stil ling og vok set op i en søs ken
de flok på ni. John Niel sen har ar
bej det som tag dæk ker, men øl le ne 
tog mag ten, og han har væ ret på 
pen sion i man ge år. Til sin egen 
sto re for try del se, for di han sy nes, 
det var for bil lig en måde den den
gang sid den de re ge ring kom af 
med man ge al ko ho li ke re og stof
mis bru ge re på.

 Jeg bo ede lidt på ga den i Skan
der borg i en pe rio de. Øl let øde lag
de det for mig. Jeg har vel væ ret en 
1819 år, da jeg be gynd te at drik ke 
me get, si ger John Niel sen, der har 
en søn på 30 år, men far og søn har 

ikke haft kon takt i man ge år.
 Men jeg ved, at han bor i Skan

der borg og har det godt, og det er 
jeg glad for og stolt over. Han har 
en kone, et lil le barn og et hus, si
ger John Niel sen.

John le ve de sam men med sin 
søns mor Ka ren i knapt tre år, da 
søn nen var lil le, og selv om de skil
tes for man ge år si den, har hun al
tid haft en stor plads i hans hjer te.

 Hun døde af en hjer ne blød ning 
for tre år si den, og det er me get 
sør ge ligt. Hun hav de le vet et helt 
nor malt liv, og det var hen de, der 
sam le de mig op, da jeg var 19 år. 
Jeg vil al tid els ke hen de.

Long Johns net værk er i dag i 
den by, som han par ke re de bar ne
vog nen i for 26 år si den. Den Blå 
So cia le Café i Kon gens ga de i Hjør
ring har han i en del år be søgt hver 
dag. Han kig ger sta dig ind, men ik
ke så ofte, for han sy nes ikke læn
ge re, der er så god plads til de 
gam le bru ge re, og han sy nes ikke, 
det er rig ti ge hjem lø se, der bor i 
bo fæl les ska bet. De har ikke prø vet 
en vin ter i par ke rings kæl de ren, og 
der er in gen hjem lø se i Hjør ring i 

dag, poin te rer Long John, der har 
stær ke me nin ger, men også rig tig 
man ge ven ner. Og ba ger Carl sen, 
slag ter Hart mann, ejer ne af Ven
del bo Gril len, per so na let i Føtex, 
tand læ ge Char lot te Hansen, fod
ple jer Anne Mette, in de ha ve ren af 
tøj for ret nin gen Chri sti an og per
so na let på afd. 108 på sy ge hu set 
står først i ræk ken af men ne sker, 
som han in sis te rer på har gjort li
vet værd at leve.

Og så er der lige Alice Rød kjær.
 Hun er min fri sør og har væ ret 

det si den 1985. Jeg mød te hen de, 
for di jeg hver mor gen kl. 6 sat te 
mig uden for Køb mand Mo gens i 
Jern ba ne ga de og fik da gens før ste 
guld ba jer. Hen des sa lon lå den
gang lige ved si den af, og Alice har 
klip pet mig si den 1985. Hun har 
også al tid lånt mig pen ge, når jeg 
mang le de en skil ling, si ger Long 
John, der ikke er ale ne om at sæt te 
pris på ven ska bet. Alice Rød kjær 
dri ver i dag en stor, mo der ne fri
sør sa lon i cen trum af Hjør ring:

 Han sad der uden for sa lo nen og 
var fak tisk en flot fyr, når han ikke 
var fuld. Jeg har en del gan ge 

sendt ham ud, for di jeg ikke vil le 
klip pe ham, når han var for fuld, 
men han har al drig væ ret ube høv
let, han har al drig slæbt an dre ind i 
min sa lon, og jeg har al tid fået mi
ne pen ge til ba ge. Og uan set hvor 
ilde til redt han har væ ret, når han 
skul le klip pes, har han al tid haft 
en ren, hvid tshirt på, når vi har 
fået alle la ge ne af jak ker og trøj er 
af ham. Det er ret utro ligt, og jeg er 
sik ker på, at hvis no gen over faldt 
mig en mørk af ten, så vil le han 
red de mig, si ger Alice Rød kjær.

Da Long John bo ede på ga den i 
Hjør ring, var der otte hjem lø se, 
men de an dre er alle døde i dag. 
Long John har al drig har rørt stof
fer, men han har stor med li den hed 
med stof mis bru ger ne.

I star ten var det spe ci elt for ham 
at gå ædru rundt i byen.

 Man ge men ne sker ken der mig 
jo, og folk hil ser pænt i byen, hvor 
jeg tid li ge re buld re de rundt. Jeg 
sy nes, Hjør ring er en god by, si ger 
John Niel sen.

Han har lidt knas med hjer tet på 
grund af de man ge års druk, men 
el lers er der ikke pro ble mer med 

fy sik ken. Han knok ler hver dag på 
cy kel op ad Hirts hals vej  en af by
ens lan ge, seje bak ker.

 Og det til trods for, at da jeg var 
28, sag de min læge, at jeg ikke vil
le nå at run de de 30. Og nu bli ver 
jeg da 50, si ger Long John og flæk
ker i et bredt smil.

Han fej rer sin fød sels dag un der 
pri va te for mer, og det ene ste, han 
øns ker sig, er et kys af sin sags be
hand ler og et nyt bag hjul til sin 
gam le da me cy kel, der hed der Sa
rah.

 Jon na An der sen var min sags
be hand ler i man ge år, og vi skænd
tes som mand og kone. Hun hav de 
al tid ret, men jeg fik al tid min vil je, 
si ger Long John med et grin.

 Så hav de jeg Tina Svend sen. 
Hun var også en god sags be hand
ler, men hos hen de fik jeg ikke al
tid min vil je. Nu har jeg Jea net te, 
og hun er en me get dyg tig sags be
hand ler. Jeg er me get glad for hen
de, for di hun er 31 år, så hun skal 
læ res op i man ge ting.

Si ger fød se la ren med det ene øje 
på skrå og et end nu stør re grin.        

Long Johns liv i pkæl de r er for tid

LoNg JohN - med det bor ger li ge navn John Niel sen - har trod set alle for ud si gel ser og fyl der tirs dag 50 år. Foto: An ne ke Lyng holm

50 år

FoKUS PÅ FoRTIDEN: Roskilde Universitet og Malmö Högskola har valgt at rette forstørrelsesglasset 
mod fortiden, og hvordan menneske og miljø historisk har haft det sammen. I den kommende uge 
samles 600 forskere fra mere end 50 lande derfor til den første verdenskongres for miljøhistorie 
(WCEH) i København under titlen ”Local Livelihoods And Global Challenges: Understanding Hu
man Interaction With The Environment.” Bo Poulsen, miljøhistoriker ved Roskilde Universitet, er en 
af hovedkræfterne bag konferencen. En af konferencens hovedtalere er Nobelpristager Paul Crut
zen fra Max Planck Institut i Mainz, Tyskland. Han vandt nobelprisen i 1995 som en af hovedkræf
terne bag teorien omkring stoffers ødelæggende virkning på ozonlaget. 

Verdenskongres for miljøhistorie


