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I och med att vårt land visat sig berett 
att deltaga med militära förband i in-

ternationella operationer som också är av 
fredsframtvingande karaktär, finns en alltid 
närvarande risk att personal skadas, invali-
diseras eller stupar. Hittills har Sverige haft 
relativt låga skade- och förlusttal. Här ska 
betonas att även om dessa varit antalsmäs-
sigt få så är situationen för de drabbade 
mycket svår, inte sällan traumatisk. 

Hur upplever en människa en svår skada 
förorsakad av en olycka som leder till ett 
livslångt handikapp? Hur påverkar detta 
den närmaste familjen, övriga anhöriga, 
vänner, arbetet och inte minst det egna 
psyket? Insikter om hur den här typen av 
mycket svåra situationer drabbar såväl 
offret som omgivningen har hög angelä-
genhetsgrad. I takt med att vårt moderna, 
individcentrerade och materialistiska sam-
hälle tenderar att utveckla ett klimat där det 
blir allt svårare för den enskilda människan 
att tackla svåra situationer både mentalt 
och rent praktiskt, tränger sig verkligheten 

obönhörligen på och tvingar oss att hantera 
det vi värjer oss emot. 

En som vet och kan lära oss som (hittills) 
haft turen på vår sida i livet är överstelöjt-
nanten Ambjörn Sandler. Fram till den 25 
november 1991 hade han ett mycket aktivt, 
innehållsrikt och bra liv. Detta gällde yr-
kesmässigt och socialt. Allt verkade gå väl 
för honom och hans familj; saker och ting 
föll så att säga på plats. Men just den där 
novembermorgonen 1991 förändrades allt i 
ett dråpslag. Utanför sin bostad på Frösön i 
Östersund blev han och en officerskollega 
påkörda av ett sladdande fordon, när de 
packade sina väskor i bagageluckan på en 
bil, på väg till ett tjänsteärende. Kamraten 
omkom och Ambjörn Sandler fick mycket 
svåra skador. Så svåra att båda benen måste 
amputeras ovanför knäet.

Boken ”Fånga Din dag” handlar om att 
överleva en mycket svår skada och därefter 
den starka vilja som fordras för att leva 
vidare med ett svårt handikapp och utifrån 
de begränsningar som detta ger kämpa 

Om mänsklig inre styrka

Ambjörn Sandler: Fånga Din Dag. Jengel Förlag AB, Östersund 2007.

Av Tommy Jeppsson
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sig tillbaka till livsglädje och framtidstro. 
Således kampen för ett värdigt liv. Boken 
förtjänar att läsas. Den förtjänar att läsas 
av många. Särskilt förtjänar den att läsas 
av oss som har alla kroppsfunktioner i 
behåll. Det är en bok som inte lämnar 
läsaren oberörd.

Och boken ska heller inte lämna någon 
oberörd. Dess syfte är att få läsaren att tänka 
till, att mentalt skakas om en smula, att med-
vetandegöras om att ingen har fribiljett till 
ett liv fritt från olyckor och skador.  

Den första tiden efter olyckan svävade 
Ambjörn Sandler mellan liv och död. 
Båda benen var söndertrasade liksom 
höger arm. Han låg nedsövd i mer än en 
vecka och fick under de tre första dyg-
nen 35 påsar blod. Under fem månader 
genomgick han 28 operationer. Han gav 
inte upp, bestämde sig direkt för att leva 
vidare och deltog aktivt i planeringen för 
sin rehabilitering. 

Sex månader efter olyckan var han åter 
tillbaka i arbetet som chef för Underhålls-
sektionen vid Nedre Norrlands Milotärom-
rådesstab. Kloka chefer hade aldrig ersatt 
honom. När det stod klart att han skulle 
överleva började kamraterna vid staben att 
tala om NÄR han skulle komma tillbaka 
i tjänst. Att vara behövlig är en mycket 
väsentlig del av vägen tillbaka till livet.

Hösten året efter olyckan deltar Am-
björn Sandler i älgjakten. Han plockar bär, 
återupptar sitt breda sociala engagemang, 
simmar, rullstolstränar och föreläser över 
ämnet hur man också efter en mycket 
svår olycka kan återfå ett bra liv. I tillägg 

arbetar han full tid och har en hel del re-
sor i tjänsten. Att tänka positivt har varit 
och är en viktig del av Ambjörn Sandlers 
framgång.

Den som söker efter klagomål och 
självömkan i ”Fånga Din Dag” får leta 
utan framgång. Svensk sjukvård och det 
stöd som samhället i övrigt ger får ett 
gott betyg och detta av en som verkli-
gen testat vad organisationens personal 
och utrustning förmår när den sätts på 
prov. Ambjörn Sandler är ingen person 
som slår knut på sina känslor och detta 
är också något som varit en klar styrka 
i behandlingsprocessen. Han har tydligt 
påvisat betydelsen av det egna engage-
manget under färden mot ett kvalitativt 
allt bättre liv. Insikten om att var och en 
äger sitt liv är betydelsefull vid beslut om 
vårdinsatser, särskilt när dessa är förenade 
med risker.

Boken tar upp några illustrativa exempel 
på det kända faktum att ”i nöden prövas 
vännen”. Men också familjen prövas. Här 
sätts sammanhållning och lojalitet på sitt 
yttersta prov. Ambjörn Sandlers fall blev 
inget undantag men här har hustruns och 
sonens tydliga stöd påvisat den avgörande 
betydelsen av familjens kärlek till varand-
ra. Viktiga steg mot ett fullvärdigt liv har 
också varit viljan att pröva det nya och att 
utmana gränser som i Ambjörn Sandlers 
fall bland annat bestod av fallskärmshopp-
ning. Han har skapat en tydlig livsfilosofi 
med bibelns tio guds bud som fundament 
och i detta avseende innehåller boken ett 
antal enkla och tydliga levnadsregler som 
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varje människa har anledning att reflektera 
över.

”Fånga din dag” är således värd att läsas 
av många. Säkert går det ganska lätt att leta 
fram strukturmässiga och andra skönhets-
fläckar, men detta är tämligen poänglöst. 

Huvudsyftet med boken, att stämma till 
eftertanke, uppnås övertygande. 

Recensenten är överstelöjtnant och lärare 
vid Försvarshögskolan i Finland. Han är 
även redaktör för KKrVAHT.

 


