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ÄLVÄNGEN. För tre 
veckor sedan körde han 
av vägen och voltade 
kraftigt.

Räddningstjänsten 
konstaterade att kom-
munalråd Jan Skog (M) 
haft änglavakt.

– Du kan bara över-
leva en sådan krasch 
i två bilar, Volvo eller 
Saab. Nu är Volvon 
förstörd så nu kör jag 
Saab, säger Skog som 
redan har fått tillbaka 
glimten i ögat.

Ingen kan säga något annat 
än att oppostionsrådet i Ale 
kommun, Jan Skog, är tapper. 
Han har i flera år väntat på en 
njurtransplantation och går 
sedan länge på dialys. Till-
ståndet tär på krafterna och 
Skog kämpar mot sin trött-
het. Som om inte detta vore 
nog rusade ett rådjur ut fram-
för bilen i höjd med Göta för 
tre veckor sedan. Skog väjde 
undan, men kom för långt ut 
i kanten och bilen fick sladd, 
rullade runt på taket ett antal 

varv. Räddningstjänsten och 
läkarbilen var snabbt på 
plats.

– Det var otäckt. Trots att 
allt var över på några sekun-
der kändes det som en evig-
het. Jag var vid medvetan-
det hela tiden. Blodet rann 
och jag försökte få stopp på 
det, men kände samtidigt 
en enorm smärta, berättar 
Skog.

Skärsår i huvudet och en 
fraktur på nackkotpelaren 
på översta ryggraden kunde 
konstateras när han anlänt 
sjukhuset. Skog får nu gå med 
stödkrage en längre tid, men 
skadorna är sett till vad som 
hände mycket ringa.

– Hade airbagen fungerat 
som den ska hade jag även 
sluppit skärsåren i pannan, 
säger Skog.

Förlorade plats
Den värsta konsekvensen av 
olyckan är annars att han för 
tillfället förlorade sin plats i 
kön till njurtransplantatio-
nen.

– De kan inte göra ett 
sådant ingrepp så länge jag 

har nackskadan. När det har 
läkt återfår jag min plats och 
förhoppningsvis kan jag ha en 
ny njure i början på året, säger 
den tappre krigaren.

Totalförstördes
Hans Volvo V70 totalförstör-
des och Jan Skog kör numera 
en Saab 9-3 Aero.

– Efter att ha varit med om 
något sådant här och hört vad 
Räddningstjänsten säger så 
finns det bara två alternativ, 
Volvo eller Saab. Det fick bli 
en Saab den här gången.

Någon längre sjukskriv-
ning har inte heller varit ak-
tuellt.

– Jag får se. Det finns 
starka skäl att ta det lite lug-
nare med den här runt halsen, 
säger Skog och pekar på stöd-
kragen.

– Men vi var tvungna att få 
färdigt budgeten. Nu när den 
är i hamn tänker jag kanske 
om.

Kommunalrådet hade änglavakt:

Jan Skog kör vidare 
efter olyckan

Jan Skog (M) råkade för tre veckor sedan ut för en allvarlig singelolycka då han väjde för ett rådjur på E45:an i höjd med Göta. Bilen voltade flera varv, men tack vare sin Volvo klarade sig 
kommunalrådet tämligen bra.
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