STEMMER FRA SIDEN:
INTERVIEW MED
JACOB HAUGAARD
STEMMER FRA SIDEN er en artikelserie i STOF, som har fokus på de mennesker, som ikke fagligt arbejder på rusmiddelfeltet, men som alligevel besidder
en unik viden og erfaring. Det er fortællinger om den indsigt i mennesker med
problemer med rusmidler, som man kan få ved at befinde sig ved siden af
som pårørende eller sidenhen som tidligere bruger selv.
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“For mig
har det altid
været alt
eller intet”

55

STEMMER FRA SIDEN

Jacob Haugaard er en kendt og elsket entertainer, der i sit
professionelle liv har favnet alt, lige fra at være ”ja dak”billetkontrollør på tv og optræde i Jydekompagniet på film til

at skabe storsælgende musikhits og farverig folketingspolitik.

Han kaster sig med livskraft og vild sjæl ind i alt, hvad han
gør. I en lang periode af sit liv fandt han også den kraft og sjæl
i alkohol og stoffer.
AF KARINA LUISE ANDERSEN
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Jacob Haugaard er 67 år og undrer sig nogle gange
over, at han er blevet så gammel. Han har haft døden tæt
inde på livet flere gange, både i forhold til de venner, der
ikke overlevede det vilde liv, som han og de levede, og
også fordi han selv har været ude for utallige ulykker i de
perioder i sit liv, hvor han drak for meget og tog stoffer.
”Jeg havde kammerater, der døde. Vi røg hash, og vi
drak bajere. Det var, ligesom om at vi aldrig rigtig var
tilfredse. Så var der en eller anden, der gav dem en bane
kokain. Bang, så var de færdige. Sådan virkede kokain
sgu ikke på mig, da jeg fik det. Jeg har en eller anden
skytsengel bag mig. Det er ufatteligt, at jeg ikke slog mig
selv ihjel. Jeg smadrede 12 biler og fire motorcykler. For
fanden, mand. Det var én gang om året i ti år, at jeg var i
fuld narkose for at blive sat sammen igen på grund af et
eller andet. Det var kraniebrud, kæberne, benene, armene, motorcykeluheld. Alt muligt!”
Jacob Haugaard fortæller nøgternt og grinende om de
mange uheld og slåskampe, han har været involveret i,
når han har været påvirket af alkohol eller stoffer. For
slås ville han også, når han var fuld. Helst med fyre, der
var større end ham.
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”I ordentlige branderter fik jeg satanedme ofte bank. Og
så vågnede man på hospitalet. Dengang var jeg jo ikke
så kendt, så personalet kaldte mig ved mit fulde navn
’Daniel Jacob Haugaard’. Og så har man det sgu godt
der på sygehuset: Man har fået morfin, man er nyvasket,
nybarberet og i rent tøj med hvidt sengetøj. Så kommer
overlægen ind. De vidste jo ikke, at jeg aldrig har brugt
det der ’Daniel’. Så sagde han: ”Nå, Daniel …”. Fedt

mand, så var drukturen stoppet, og jeg var et helt nyt
menneske for en dag: ”Goddag Daniel!”
Den tragikomiske skæbne
Jacob Haugaard ser ikke tilbage på tiden med alkohol,
stoffer, ulykker og et liv, der ofte foregik på gaden, som
noget, han fortryder for sin egen skyld. Kun for dem, han
har såret undervejs. Men hvis han fik mulighed for at
gøre det om, ville han nok gøre det samme én gang til,
for det er hans skæbne, siger han. Det kunne ikke have
været anderledes.
”Jeg har altid troet på den der med ”freedom is just another word for nothing left to loose”. Altså, fordelen ved at
have levet det liv, jeg levede i så mange år, er, at jeg er
ikke bange for at miste ting. For så dårligt var det liv på
gaden heller ikke. Det er simpelthen en misforståelse.
Folk tror, at hjemløse har et særligt forfærdeligt liv. Det
passer altså ikke. Men det er et anderledes liv og en ensom tilværelse. Det er ’alt muligt’, ligesom alle andres liv
også er ’alt muligt’. Jeg var jo på socialhjælp i mange år.
Jeg kan huske, at min sagsbehandler skaffede mig sådan en fin lejlighed oppe i Aarhus. Det var et skide godt
sted. Men det var, ligesom at det ikke ville komme ”ned i
hovedet” på mig. Jeg kunne slet ikke være derinde. Jeg
fór bare op og levede videre, ligesom jeg hele tiden havde gjort på folks sofaer. Jeg havde det bedre på gaden.”
Jacob Haugaard tænker lidt og tilføjer:
”Det er, ligesom når nogle af de andre på gaden døde …
altså, så kede af det var vi sgu heller ikke. For fanden,
når du har levet, som vi gjorde, så var sandsynligheden
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Karina Luise Andersen er
cand. mag. og er redaktør på STOF

Jacob Haugaard griner meget, mens han fortæller sit livs
historie. Men alvoren ligger lige bagved. Det siger han
også selv. At der ikke er noget, der er rigtig sjovt, hvis
det ikke er bygget på et fundament af tragedie. Og han
kunne aldrig finde på at grine af de menneskeskæbner,
der er på gaden. Han har lige skrevet sangen ’Giv folk
en ekstra chance’ som en støttesang til hjemløse. Han
synger sangen sammen med Michael Falch, Rock Nalle,
Jes Holtsø og Frank Clifforth, og den handler om, at alle
mennesker kan blive ramt af ”overbalance” i livet og have
brug for hjælp til at komme på benene igen.
”Jeg kunne aldrig finde på at udlevere mennesker for at
lave sjov med dem. I gamle dage sagde vi altid, at det er
forbudt at tage den tykke dreng i klassen og stille op foran tavlen, og så smider vi alle sammen vores madpakke
efter ham. For det, vi egentlig griner af, er jo, at det ikke er
os, der står deroppe. Hjemløse er jo unikke skæbner, og
hvert menneske har sit sindelag, så de får forskellige liv og
reagerer forskelligt. Men at fortælle noget sjovt om livet på
gaden er ligesom med Pippi Langstrømpe: Det er bygget
på en grum, grum tragedie. Den der forældreløse pige,
der nærmest er kriminel og det hele. Men det bliver sjovt
og skidegodt, fordi vi griner med hende, og ikke af hende.”
Jacob Haugaard griner igen højt og fortsætter:
”Det er derfor, min historie er blevet sjov. Fordi den fak-

tisk er ret tragisk. Jeg var pissegodt begavet, og jeg fik
intet ud af det. Jeg var ung og sad bare i rendestenen
og råbte og skreg. Jeg sad der og råbte efter folk, der
kørte hjem fra arbejde. Og kun for at holde min egen situation ud, ikk? De her pæne mennesker. Raleigh-cykler
med lukkede kædekasser. Der sad vi bare og råbte ad
dem. Det var skide sjovt. Jeg ville aldrig et sekund være
foruden det.”
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for at krepere rimelig stor. Sådan var det bare. Specielt
når man var i gang med heroin og sådan noget. Det var,
hvad der kunne ske. Det var almindeligt. Andre mennesker, der havde et hjem, så vi bare som nogle, der havde
et fjernsyn, der kunne tændes, og som ikke var stjålet.”

En professionel Rasmus Modsat
Jacob Haugaards skæbne var alkohol og stoffer. Og det
var det i mange år med et liv på gaden, i kollektiv, i en
skurvogn og ofte med en omskiftelig omgangskreds,
hvor mange var kriminelle. Men han blev aldrig selv kriminel. Han var kendt som ’Tosse-Jacob’, der altid lavede
sjov, men også snakkede for meget, når han var fuld, og
det ville de andre ikke risikere, at han gjorde om det, de
lavede. Så de lod ham være, når de skulle ud at skaffe
penge.

Da han kom i Folketinget, kunne PET ikke finde en eneste lille plet på hans straffeattest. ”Til
stor overraskelse for dem og for mange andre på
Christiansborg,” fortæller han grinende.
Jacob Haugaard har en søster, der er præst, og en bror,
som er uddannet i historie og arkitektur, og som laver
videnskabsprogrammer på DR. De har aldrig haft det
samme vilde liv med alkohol og stoffer, som Jacob har.
”Mine søskende var ikke lige så vilde som mig. Jeg har
slet ikke haft noget voksenliv. Jeg havde ingen soldaterkarriere. Jeg blev altid smidt ud af alting. Det var kun,
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fordi jeg kendte Kurt Thorsens far, min mor og far og
alle mulige ... Så måtte de skaffe Jacob et arbejde igen.

Det var helt ad helvede til. Jeg bevilgede mit liv
til rusen. Jeg er velbegavet og kunne sagtens
have taget en fin uddannelse og sådan noget.
Det ville jeg ikke. Jeg ville ingenting. Det var
fisse og bajer og taxakørsel og socialhjælp,”
fortæller han og tøver lidt, inden han tilføjer:
”Og så elskede jeg, at ingen kunne lide mit liv … Jeg
har været en professionel Rasmus Modsat. Når min
mor sagde til mig, at jeg lige kunne vove på at rydde
op, så gav jeg mig til at rydde op. Og så var jeg vild
og havde en kæmpe livskraft. Ikke kun i mig selv som
person, men jeg var også vild med virkningen og kraften i alkohol. Jeg har aldrig kun kunnet drikke et glas
for nydelsens skyld. Jeg skulle have hele flasken. For
mig har det altid været alt eller intet, sort eller hvidt. Og
sådan er livet jo ikke.”
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For Jacob Haugaard handlede det også om, at han
mere og mere mistede troen på sig selv. Og at alkoholen sjældnere og sjældnere kunne give ham den tro
tilbage. Han griner, når han fortæller, at han endte med
at være et tydeligt eksempel på, at man sagtens kan
drikke uden at more sig. Men den vilde livskraft, som
han taler om, fandt han ikke kun et udløb for i alkoholen og i stofferne. Han forsøgte også på samme tid at
dæmpe den.
”Jeg er sådan en, der går ind i et rum og mærker stemninger. Jeg har én eller anden intuitiv sans. Og den
kunne jeg simpelthen ikke have med at gøre nogle
gange. Jeg vil gerne sørge for den gode stemning, og
at ingen har nogen konflikter. Men når jeg så havde
fået noget at drikke, så sagde jeg lige i hovedet på folk,
hvad jeg mente, og så bankede de mig altid. Hele min
identitet blev så ét eller andet sted fuldstændig bundet
op på at drikke og ryge tjald. Så da jeg stoppede med
det, tog jeg faktisk bare min identitet og pakkede den
sammen og lagde den væk. Og så skulle jeg finde en
ny, og det var en god drivkraft. Det var en ny livskraft.”
Den færøske tro og skæbne
31. maj 1992 kom Jacob Haugaard i behandling og
stoppede med at drikke. Han var stoppet én gang før,
men faldt i igen efter fem års ædruelighed. Men i 1992
var det endeligt slut, og han har ikke rørt rusmidler i de
27 år, der er gået siden.
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”Jeg var helt færdig. Jeg var klar til at begå selvmord.
Men det kunne jeg selvfølgelig ikke. Så enkelt er det jo
ikke at begå selvmord. Jeg turde ikke. Det er svært at
tage sit eget liv. Men det var de tanker, jeg havde. Jeg
har altid elsket at optræde. Men lige pludselig hang det
mig ud af halsen. Det havde jeg aldrig troet, skulle ske
for mig. Jeg havde fire søde børn og en sød kone. Men
det kunne jeg heller ikke se nogen mening i. Jeg mi-

stede lysten til alt. Jeg tabte troen. Jeg stod med livet i
den ene hånd og døden i den anden, men så måtte jeg
vælge. Og så valgte jeg livet. Det krævede så, at jeg
spurgte nogle til råds. Og bad om hjælp. Det er første
gang i mit liv, jeg har gjort det. Så gik jeg til AA. Jeg ville
have troen tilbage.”
Tro er noget, Jacob Haugaard taler meget om. Og noget, han indimellem diskuterer med sin søster, der er
præst.

Men for Jacob er Gud ikke et teologisk begreb.
Det er i stedet en måde, man erkender sin empati med alle mennesker på. Det har hans mor
lært ham. Jacobs mor var færing, og Jacob er
selv født på Færøerne. Og han tilskriver sin
færøske baggrund meget af det med troen.
”Jeg kan godt lide tro. Ligesom at tro på en gud, så tror
du på din melodi eller på din komik eller hvad fanden,

det kan være. Tro på din kone. Eller tro på dine børn.
Bare tro. På Færøerne er der ting, der er større end
dig. Det er naturen. Og for mig er Gud lig med naturen.
Sådan er det jo ikke på samme måde i Danmark. På
Færøerne er naturen en evigt tilstedeværende faktor,
og hvis man ikke hører efter den, så dør du, min gode
mand. I Danmark er det kun naboen og trafikken, der
er dræbende. Bortset fra steder som i Thyborøn og
Hanstholm, der kender de det også. Ligesom på Færøerne kender man der til, hvad det vil sige at tro, og også
at tro på skæbnen.”
Jacob Haugaard fortæller, at når miljødebatten kører i
medierne, så bliver han frustreret over, at mennesker
tror, at de kan kontrollere naturen. Og at mennesker i
det hele taget ofte tror, at de kan styre livet, styre sig
selv og styre hinanden til at være de mennesker og den
verden, vi hver især selv gerne vil have.
”Jeg synes, at mange mennesker er mærkelige med
det der ”vi gør bare lige det, der passer os”. Jeg har
skrevet en sang om det, hvor jeg skriver: ”Livet er en
karrusel. Vi tror alle sammen, at vi kører selv”.
Jacob kommer tilbage til det med sin egen skæbne, og
hvor meget alkohol og stoffer var en del af den. Som
barn læste han Robin Hood og elskede idéen om de
fredløse. Og han fandt på mange måder selv en fredløshed i rusen, fortæller han. At være én, der ikke passede
ind i samfundet. Tidligt i livet oplevede han også, hvordan andre, der ikke passede til profilen ”normal”, så på
verden. Hans mor arbejdede på Psykiatrisk Hospital i
Risskov, og der fik den unge Jacob også job. Han gjorde
rent og arbejdede i køkkenet og i haven. Han så, at nogle af patienterne mindede lidt om ham selv, på den måde
at de tænkte og følte næsten for meget.
”Der var jo flere patienter ude på Risskov, der havde
studeret teologi og var pisse godt begavede, og så var
de begyndt at spekulere i, at de skulle forstå Søren
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Kirkegaard helt fuldstændig. Og så blev de faktisk alt
for kløgtige, ikk? Dér sagde jeg også nogle gange til
mig selv, at det havde været bedre at være lidt smådum, for så havde man været meget lykkeligere. Salige
er de enfoldige, ikke også? Man behøver ikke at kunne
gennemskue alting. Det var der sgu ikke noget ved …
hvad fanden skal man med det?”
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Vidste du godt, at
Jacob Haugaard har
været med til at starte
Alkologuddannelsen
(baseret på Minnesotamodellen) på Bornholm
i 1997? Det skete, mens
han sad i Folketinget
(1994-1998), hvor
han som en del af
Finanslovsforhandlingerne
fik forhandlet 10 millioner
kroner igennem til
uddannelsen.
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