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Han är något av en sensation 
som överlevt både bruten 
rygg och bruten nacke och 

lever ändå ett normalt och bra liv 
i dag. Han klagar sällan över sin 
situation och har lärt sig klara det 
mesta på egen hand. Handikapp-
anpassat har han aldrig bott. Nyli-
gen flyttade han och sambon Anet-
te Friberg in i en nästan hundra 
år gammal villa i Orrefors, utan 
ramper eller hiss. Men Mats tar 
sig fram ändå, han drar sig uppför 
eller hasar nedåt i trapporna. 

– Men visst känner jag mig sliten 
ibland. Jag sköter väl inte riktigt 
om min kropp som jag borde, bär 
tunga saker eller 
slinter i trappan, 
berättar han 

Kanske kommer 
hans energi och 
livsvilja från upp-
växten i Alingsås, 
där hans gladaste 
ungdomsminnen kommer från. 

– Musik och idrott var en stor 
del av mitt liv. Jag var med i ung-
domslandslaget i judo, spelade blås-
instrument och gitarr. 

Men han bär även med sig det svåra 
minnet av olyckan som satte honom 
i rullstol. 

Det var en aprilkväll 1973, tre 
veckor efter att Mats fyllt 15 år. 
Han körde sin moped, som han tjä-
nat ihop till genom att sälja glass. 
I ett bostadsområde mötte han en 
bil som kom i hög fart på fel sida av 
vägen. Billjusen var släckta. 

Det blev en våldsam kollison. 
Mats flög nästan 30 meter i luften 
rakt in i en lyktstolpe. Ambulansen 
var snabbt på plats och han kände 

hur sjukvårdspersonalen klippte 
upp hans nya stövlar och byxor. 
Själv var han chockad och minns 
att han var frustrerad över att två 
paket glass som han hade med sig, 
inte togs om hand.

– Det var väl en försvarsmeka-
nism att fokusera på fel saker. 

Hans skador var mycket svåra.  
Ryggen var bruten på åtta ställen. 
Pulsådern hade gått av nedanför 
vänster knä. Han hade över 40 frak-
turer.

Tre veckor efter olyckan vaknade 
Mats upp på sjukhuset, gipsad från 
huvud till fot.

– Jag förstod direkt att något var fel 
men jag visste inte hur 
svårt skadad jag var. Det 
var nog bra att inte veta, 
säger Mats.

Det visade sig att 
olyckan gjort honom 
förlamad från midjan 
och nedåt. Operatio-

nerna avlöste varandra. 
– Det hände hela tiden saker, vil-

ket nog gjorde att jag fokuserade 
mer på vad som skulle hända än 
hela stora bilden. Varje dag fick jag 
besök av någon klasskamrat. Det 
hjälpte också. 

Mannen som körde på honom var 
rattonykter. Men Mats har inte låtit 
hat- eller hämndkänslor ta över.

– Jag har aldrig blivit bitter. Det 
hjälper inte. Livet blev mycket bra 
ändå. 

Mats var kvar på sjukhuset i 
två och ett halvt år med några 
permissioner. Det var mycket som 
den aktive och levnadsglade tonår-
skillen fick avstå ifrån. Till exem-
pel sina älskade blåsinstrument, 
han var för svag i lungor och dia-
fragma . Men han lyckades träna 

’’Jag är inte  
bitter – livet  
blev bra ändå’’ 

 

 

Mats bröt först ryggen och sedan nacken



 

 Mats 

Gillar bågskytte 
och whisky

upp sin lungkapacitet och kunde 
börja studera vid Musikhögsko-
lan i Göteborg. Men en blödning i 
ryggen, som drabbade diafragman, 
satte stopp för det. Då fortsatte han 
med gitarr. 

Mats utbildade sig 
till civilekonom vid 
Handelshögskolan och 
startade konsultföretag. 
Han bildade familj och 
fl yttade till Falkenberg. 
Under 1980-talet lade 
Mats mycket energi på handikappi-
drott med framgångar i spjut, kula, 
diskus och femkamp. 

– Jag har satt 42 världsrekord 
och tagit sex guldmedaljer i Para-
lympics. En orsak till att jag var 
framgångsrik är att jag inte tänkte 
på mina begräsningar och tränade 
varje dag. 

Mats tävlade i Paralympics 1984 
och 1988. Han låg i hårdträning 
inför Paralympics 1992 och kän-
de sig i toppform – när han åter 
drabbades av en mycket allvarlig 
olycka.

Under ett träningspass med 
 sittande bänkpress tippade rull-
stolen. Mats föll framåt. Skivstång-
en landade på hans nacke som bröts 
och Mats förlorade funktionen i 
armar och händer. 

– Det var mycket värre än den 
första olyckan. Jag visste vad det 
innebar att komma tillbaka efter-
som jag gått igenom en rehabilite-
ringsprocess tidigare. Jag tror det 
är lättare att skada sig när man är 
ung. Nu hade jag fyra barn, varav 
det yngsta var nyfött. När man har 
jobb och familj är det så många fl er 
som påverkas, säger Mats.

Efter vård på Sahlgrenska 
 universitetssjukhuset i  Göteborg 
fl yttades Mats till bostaden i 
Falkenberg. Personal vakade 
över honom i skift. Han hade tio 

 andningsstillestånd 
i sitt hem.  

– Hallands lands-
ting ville inte betala 
för vården på Sahl-
grenska. Det var en 
rätt vidrig tid i mitt 
liv och jobbigt för 

min familj att jag bodde hemma 
när jag var så illa däran. 

Efter två och ett halvt års rehabi-
litering fi ck Mats tillbaka funktio-
nen i armar och händer, men fi n-
motoriken var försämrad. Då valde 
han att lägga gitarren på hyllan. 

– Kan jag inte spela som jag gjor-
de förr vill jag inte göra det. 

På sitt konstruktiva sätt hit-
tade Mats ett instrument, som 
han klarade att spela, elbas och 
började också tillverka elbasar. 
Han  fortsatte också att träna – 
bågskytte, rullstolsrugby och 
pistolskytte. 

– Men jag undviker styrketrä-
ning, är livrädd för lösa vikter, 
säger han. 

Han jobbar heltid och har nyligen 
gått från att vara egenföretagare 
till att bli anställd vd. Efter allt som 
har hänt honom har han lärt sig att 
leva i nuet och funderar sällan på 
framtiden. 

– Jag vet att oförutsedda saker 
kan hända. Den som tror sig kunna 
räkna ut hur allting ska gå, tror att 
”det kan inte hända mig och i så fall 
händer det inte igen”. Men jag vet 
att det kan hända igen.  

Det 
hände mig

Mats Laveborn.
 53 år.

 I villa i Orrefors, i Småland.
 Fyra vuxna barn från 

 tidigare äktenskap, sambon 
Anette Friberg. 

 Vd för tillverkningsföretaget 
Carrab Brake Parts i Ålem. Vid 
sidan av arbetet har han en firma 
som tillverkar elbasar med eget 
varumärke. 

Spelar elbas i en 
gospelkör, tränar pistolskytte, 
whisky, fotografering, resor och 
djuphavsfiske. 


