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Når Jack Staugaard skriver om sin tilværelse med NLD, virker det 

som terapi for ham. Drømmen er en fremtid, hvor han kan bide 

sig fast på arbejdsmarkedet.

Jack Staugaard har ikke haft et liv som de fleste andre. Og det 

har den 22-årige allerede skrevet 5 bøger om. Som 15-årig blev 

han diagnosticeret med NLD - en neurologisk lidelse som blandt 

andet resulterer i, at hans sanser hele tiden kører på højtryk, at 

han har det svært i sociale sammenhænge, at han har en begræn-

set evne til at føle empati, og at han får ondt i maven, hver gang 

han skal prøve noget nyt.

I bøgerne fortæller Jack Staugaard åbent og ærligt om sine tan-

ker og følelser og om de mange nederlag, han har oplevet, og skri-

veprocessen er med til at hjælpe ham til at komme videre i sit liv.

- Det fungerer som terapi for mig. Når jeg skriver det ned, er 

det som om, at jeg kan glemme det igen, og at jeg ikke behøver 

gå rundt og tænke på det mere. De frustrationer, jeg har haft, fyl-

der mindre for mig, når jeg får dem ned på papir, og på den må-

de får dem væk fra mig selv, forklarer han.

Og frustrationerne har fyldt meget i hans liv. Mens de andre 

børn fik tiden til at gå med leg i børnehaven, kunne Jack sidde og 

vente i flere timer foran døren, indtil hans mor kom og hentede 

den ulykkelige dreng. I skolen kunne han derimod ikke sidde stil-

le. Der skulle hele tiden ske noget, og derfor blev han tiltrukket af 

skolens ældre ballademagere. Gruppen fik dog på uheldig vis sat 

sit præg på en følsom dreng, der var desperat efter at være en del 

af et fællesskab, men som allermest bare havde brug for et kram.

På grund af NLD-lidelsen kan Jack blive så hidsig, at der ikke 

Velkommen 
til mit liv

er langt til både verbale trusler og lussinger, hvilket gjorde indgan-

gen til arbejdsmarkedet til en særligt stor udfordring. Da han ar-

bejdede i Fakta, tog Jack for eksempel kundernes klager så per-

sonligt, at det resulterede i konflikter, og en ublid bemærkning fra 

en kollega fik ham i protest til at sætte ild til sit arbejdstøj uden 

for forretningen.

Ærlighed som drivkraft 

Den første bog blev til ved, at Jack Staugaard ville skrive nogle 

stikord ned, men pludselig havde han fået skrevet 2000 ord i lø-

bet af en lørdag, og så var han i gang.

Bogen fik titlen ’Halvt Engel, Halvt Dæmon’, fordi han er af-

klaret med, at han indeholder både en god og en dårlig side. I 

Jacks verden er alt enten sort eller hvidt - midt i mellem eksisterer 

simpelthen ikke. Den dæmoniske side kommer til udtryk i raseri-

anfald og konflikter, der tager overhånd, og den side af Jack kan 

typisk opstå, når han bliver skuffet over andre, eller hvis han føler 

sig trængt op i en krog.

- Nogle gange er folk meget hurtige til at gøre mig til synde-
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Når Jack Staugaard skriver om sin tilværelse med NLD, 
virker det som terapi for ham. Drømmen er en fremtid, 
hvor han kan bide sig fast på arbejdsmarkedet.

Om Jack Staugaard:

Jack Staugaard er 22 år og fra  

Over Jerstal ved Vojens. 

Diagnosticeret som 15-årig og  

har skrevet fem bøger om sit liv med NLD. 

Hunden Amigo er Jacks bedste ven.Han har to ældre brødre, Frank og Dan. 

Brødrene ønskede, at han skulle have heddet Michael Jackson –  

Deraf navnet Jack. 

Jack Staugaards bøger er udgivet på forlaget Historia: www.historia.dk
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buk, hvis jeg reagerer på en måde, som jeg egentlig synes er ret-

færdig nok. Så forklarer de min reaktion med, at det er fordi, jeg 

har den lidelse, som jeg har. I de situationer synes jeg ikke rigtig, 

at man får en chance. Det er som om, de bare har valgt at døm-

me mig på forhånd, siger Jack Staugaard, som har valgt at være 

100 procent ærlig i bøgerne - også når det gælder de ting, han 

er knap så stolt af.

- Man begiver sig lidt ud på ukendt farvand, når man på den 

måde fortæller om sig selv, og i den første bog skrev jeg nogle 

ting, som ikke engang min mor vidste noget om. Jeg fortæller det 

hele, for det har jeg fundet ud af, at jeg får mest ud af. Jeg gider 

ikke, at det bliver noget opstillet noget med, at jeg aldrig er ked 

af det, og at det hele bare kører, for det er jo ikke sandheden, si-

ger Jack Staugaard.

Målet er at hjælpe andre

Da Jack fik sin diagnose, var der ikke ret meget information at hen-

te ud over basale facts. Han og hans familie kendte ikke andre, 

der havde NLD, og havde på det tidspunkt derfor ikke andre at 

spejle sig i eller udveksle erfaringer med. Derfor glæder Jack 

Staugaard sig ekstra meget over de positive tilbagemeldinger fra 

dem, der læser hans bøger.

- Der er mange, der kan genkende sig selv i det, jeg skriver, 

og selvom jeg har været igennem nogle slemme ting, er jeg glad 

for, at det kan være med til at hjælpe nogle andre, så de ikke skal 

stå i den samme situation, som vi gjorde. Så har det på en måde 

været dét værd, pointerer han. 

Han lægger ikke skjul på, at udgivelsen af de fem bøger er en 

personlig sejr for ham og er med til at give ham en følelse af suc-

ces på trods af alle nedturene.

Håbet er, at bogudgivelserne kan være med til at udbrede 

kendskabet til NLD i den brede befolkning.

- Det værste ved at have NLD er, at man hele tiden skal star-

te forfra, når man møder nye mennesker, fordi de ikke aner, hvad 

det er. Så laver de mange gange deres egne sandheder i stedet 

for at sætte sig ind i tingene, og nogle har for eksempel spurgt 

mig, om jeg så også hører stemmer inde i hovedet, og hvor jeg 

så har måttet forklare dem, at det jo ikke er dét, det handler om, 

sukker Jack Staugaard.

- Sådan nogle spørgsmål kan jeg få, netop fordi jeg har været 

så åben omkring det. Jeg vil ikke sige, at det var rarere før, men 

der opførte jeg mig bare mærkeligt, uden at der var nogen, der 

vidste hvorfor. Det var bare mig, der var sådan lidt til en side. Men 

nu har man noget at hænge det op på, og hvis folk vil vide mere 

om det, er de velkomne til at spørge mig, men ellers er bøgerne 

der jo, siger han.

Håber på et fleksjob

Uddannelse er det ikke blevet til, og Jack Staugaard tvivler meget 

på, at det med NLD-diagnosen nogensinde kan komme til at lyk-

kes. Der er en stor risiko for, at konflikter med elever og undervi-

sere kan komme til at sætte en stopper for det hele for Jack, der 

i syvende klasse blev smidt ud af skolen efter en voldelig episode.

- På den måde kan man godt sige, at jeg sidder en smule fast 

lige nu. Jeg håber at kunne få et fleksjob, men det er svært at få, 

så der kommer hele tiden nye frustrationer til, forklarer Jack, som 

er indforstået med, at det er hovedet og ikke fysikken, der er det 

svageste led:

- Fysisk er jeg jo stærk nok, men hvis jeg har for mange timer, 

bliver jeg træt i hovedet, og så bliver jeg også træt af folk. Jeg har 

alle mine sanser åbne hele tiden, og min hjerne kører med 120 i 

timen derudaf, fra jeg står op om morgenen, og til jeg går i seng 

om aftenen. Der løber rigtig mange tanker igennem, og når jeg 

er på arbejde er jeg hele tiden på og skal sidde og holde sammen 

på mig selv imens. Det tager kræfter, og ofte skal jeg hjem og so-

ve flere timer, før jeg er parat til overhovedet at tale med folk igen, 

siger han om de udfordringer, der er forbundet med at blive en 

del af arbejdsmarkedet.

- Jeg vil jo rigtig gerne bidrage med noget, for man kan hurtigt 

komme til at føle sig lidt som en fiasko. At man ikke kan bruges til 

noget, og det er da ikke sjovt, understreger Jack Staugaard. 
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En repræsentant hos NLD-gruppen er glad for Jack Staugaards ar-

bejde for at udbrede kendskabet til en lidelse, der er stort set ukendt 

i den brede befolkning.   

NLD-gruppen er en landsdækkende forening af mennesker, 

der har lidelsen tæt inde på livet, og foreningen tæller på nuvæ-

rende tidspunkt tæt på 350 familier.

- At Jack fortæller betyder jo, at kendskabet til NLD bliver stør-

re. Det er en meget ukendt lidelse, og det er kun godt, hvis man 

ad den vej kan få en større accept af, at der er tale om et reelt pro-

blem, og at det er svært for både de børn og unge, der står med 

det, men at det også er utroligt svært for deres familier, fortæller 

foreningens kontaktperson Vera Gade.

Hun genkender den bundærlighed, der er hos personer med 

NLD. De kan nærmest ikke finde ud af at lyve, fordi de er så ærli-

ge, og det er dér, de nogle gange også kan få lidt dask.

- Jeg synes bare, det er fedt, at han tør være så hudløs. Men 

samtidig tænker jeg også, at hvis folk ikke kender til NLD, vil de-

res indtryk måske være, at han da er en rigtig møgunge, der kun 

er ude på ballade konstant. Det er desværre tit den opfattelse, som 

denne gruppe bliver mødt med af deres omverden.

Hun er glad for, at andre unge med NLD har en person som 

Jack, som de har mulighed for at spejle sig i. Dog lyder mantraet 

hos NLD-gruppen nogle gange, at: ”Hvis du har set ét barn med 

NLD, så har du set ét barn med NLD”.

- Det er utroligt forskelligt, hvordan de unge håndterer det, og 

det er også en del af vores udfordring som forening, siger Vera 

Gade. 

”Fedt 
at han tør være så

hudløs”

NLD står for Nonverbal Learning Disorder og er en medført 

udviklingsforstyrrelse, som gør, at man bearbejder informa-

tioner i hjernen på en anden måde end andre. NLD minder 

om Aspergers syndrom og hører til i autismespektret.

•	 Der er specielt 4 områder, hvor NLD viser sig: 

•	 Vanskeligheder med balanceevne eller retningssans. 

•	 Vanskeligheder med at skabe ro og orden, finde vej, 

lære klokken eller at tolke ansigtsudtryk. 

•	 Vanskeligheder med at forstå humor og ironi, skifte 

mening, leve sig ind i andres tanker og følelser samt 

forholde sig til uventede ændringer. Det er derudover 

nemt at misforstå andre eller blive misforstået, og man 

kan være godtroende og naiv. 

•	 Vanskeligheder med følsomhed over for lys, lyde, lugte 

og mange mennesker på én gang. Det kan også være 

svært at bedømme afstande og eksempelvis lære at 

cykle.
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