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Anders     
   Olsson – mot medalj i Sochi 2014

− Efter att ha varit ett morfin-
vrak i sju år så bestämde jag 
mig: nu får det vara nog! Mot 
läkarens inrådan drog jag ned 
på pillerdosen, vilket gjorde 
att jag mådde fruktansvärt 
illa, spydde och fick skyhög 
feber. Men jag kämpade mig 
ut i garaget och körde en halv-
timme så hårt jag bara kunde 
på handcykeln. Efter det kom 
ett lugn, ett lyckorus och ett 
helt smärtfritt tillstånd som 
jag inte upplevt på åratal. Jag 
insåg att träningen var min 
väg tillbaka till ett drägligt liv.

Anders Olsson historia berör. Både jag och 
fotograf Luca sitter nästan helt stumma i 
över en timme när Anders berättar om den 
ena sjukhusvistelsen efter den andra. Kaffet 
kallnar, berättelsen är alldeles för medryck-

ande för att vi ska kunna fokusera på något 
annat än att lyssna.
 För att göra en mycket långt historia 
kort så ledde ett olyckligt lyft och otaliga 
läkarmissar till att Anders blev förlamad från 
midjan och nedåt som 32-åring för knappt 
femton år sedan.
 - Jag har alltid älskat idrott och i tioårsål-
dern tävlade vi ofta på ”gymnastiken”, som 
det hette på den tiden. De äldre körde gym 
i skolans idrottshall på kvällarna och hade 
glömt att låsa in en skivstång, som vi yngre 
började lyfta. Jag överskattade min styrka, 
ryggen vek sig bakåt som en fällkniv då 
jag hade lagt på för mycket vikter. Efter ett 
besök på akuten kunde man konstatera att 
jag hade brutit några diskutskott på ryggko-
torna, säger Anders.

TRIATHLON OCH SKIDÅKNING

Detta påverkade dock inte Anders idrot-
tande nämnvärt och som ungdom kunde han 
satsa hårt på simning och lyckades bland 
annat med att bli 9:a på 1500 meter frisim i 
en tävling där Sveriges bästa 14-åringar var 
samlade.
 − Redan då trivdes jag bättre på de längre 
distanserna. Det var också en bidragande 

orsak till att jag började intressera mig för 
triathlon.
 I många år levde Anders sedan ett ganska 
ordinärt liv: han jobbade som förare till en 
hjullastare, bilmekaniker och grävmaskinist; 
han träffade sin fru och bildade familj; han 
tränade triathlon och skidåkning på seriös 
nivå, men utan att egentligen elitsatsa. Ryg-
gen funkade fint.
 − Min kompis Tommy utmanade mig i 
Vasaloppet när jag fyllde 30 år, säger Anders. 
När jag började öka på rullskidsträningen 
inför loppet fick jag en inflammation i rygg-
muskeln, det hände eftersom kotorna kunde 
glida på grund av olyckan när jag var 10 år.
 Anders fick steloperera ryggen, vilket nor-
malt sett inte är ett jättedramatiskt ingrepp. 
Men han föll från en kontorsstol strax innan 
allt hade läkt ihop som det skulle och fick 
åka in till sjukhuset igen. Där sade man att 
allt var som det skulle, trots enorma smärtor. 
Efter åtta månader med morfin fattade An-
ders att något var fel, och när jag åkte in till 
sjukhuset kunde läkarna se att ryggmuskeln 
hade gått av vid fallet nästan ett år tidigare.
 − Jag orkade inte ens bli förbannat eller 
ledsen, jag var sängliggande och gick på mor-
fin. Det blev ett nytt ingrepp för att ta bort en 
12 cm lång och 4 cm tjock svulst som hade 
hunnit bildats. Läkarna bad om ursäkt >>
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för missen och skickade hem mig med 
smärtor och ännu mer morfin. Efter två år 
med mycket tid i sängen då jag varit immobil 
hade jag gått upp kraftigt i vikt, till 118 kg. 
Läkarna tyckte att jag var för tjock, så de 
gjorde en operation för att förminska mag-
säcken. Men tyvärr så fungerade inte sonden 
som skulle ta bort magsyran, så istället kom 
magsyran till lungorna, som frättes upp.
 Läget blev mycket allvarligt och Anders 
lades i respirator samtidigt som en lungspe-
cialist flögs in, hans liv räddades genom att 
läkaren blåste in ballonger i hans hoptryckta 
lungor. 
 − Jag trodde faktiskt på allvar att jag 
skulle dö då, det kändes som en bonus att få 
fortsätta sitt liv, säger Anders allvarligt.

STACK HÅL PÅ RYGGMÄRGEN

Men än var det var inte slut på komplika-
tioner. 
 − När jag låg i respirator ville de av någon 
anledning använda ryggmärgsbedövning, för 
de såg i mina journaler att jag hade brutit 
några diskutskott när jag var 10 år. Vad 
de däremot inte noterade var att jag hade 
stelopererat ryggen ett par år tidigare. Det 
innebär att man inte kan ge ryggmärgbehöv-
ning så lätt eftersom kotorna är sammanfo-
gande, man kommer inte åt med nålen. Men 
läkaren förstod inte varför han inte träffade 
rätt utan stack och stack utan att träffa rätt, 
eftersom jag saknade kotmellanrummet där 
behövningen skulle hamna. Han hade stuckit 
hål på ryggmärgen. Flera gånger om.
 Därmed var Anders förlamad från midjan 
och nedåt, 32 år gammal. Men på sjukhuset 
sade man lugnande att det skulle bli bra 
inom några veckor. Han åkte hem i rullstol 
och efter tre veckor åkte han tillbaks – i 
rullstol – och undrade om allt verkligen var 
som det skulle. Då såg man den illavarslande 
bilden på röntgen.
 − Men jag var beredd på det, jag för-
stod hur det låg till, förklarar Anders. Min 
ryggmärg är inte av, som hos många andra 
som är förlamade från midjan och nedåt. 
Eftersom nervbanorna ändå finns kvar kan 
jag känna viss smärta och vissa temperatur-
skillnader. Det är till stor hjälp för att bland 
annat undvika brännskador.

ORGANEN SLOGS UT

År 1997-2002 blev tuffa. De flesta av dygnets 
timmar spenderades hemma i sängen med 
höga doser morfin i blodet. Anders var ett 
vårdpaket som blev omhändertagen av sin 
fru. Han fick lunginflammationer och flera 
organ – bland annat levern och njurarna – 
började sluta att fungera. 
 − Ibland försökte jag träna, men det 
var fruktansvärt jobbigt, både fysiskt och 
psykiskt. Läkarna gav mig rådet att undvika 
träning, de tyckte att jag blev sjukare av reha-
bträning. Men Tommy fick mig trots allt att 
börja röra på mig. Han ville utmana mig >>

Född: 15 september 1965
Familj: Fru Annika och sonen Andreas
Bor: Hagfors, Värmland
Längd/vikt: 180 cm/90 kg
Yrke: Idrottsman och föreläsare
Träningsdos: 910 timmar år 2010
Träning: Simning, skidåkning, hand-
bike, rullstol, stakmaskin, styrketräning
Klubbar: Deje SS (simning), Hagfors SS 
(skidor) och I2 Karlstad (triathlon)
Meriter simning: 1 guld och 2 brons 
Paralympics 2004, 2 guld och 1 brons 
Paralympics 2008, 8:a Vansbrosim-
met 2006 

Meriter skidåkning: Två Vasaloppet 
i sitski, 2005 på 11:03 och 2009 
på 10:40
Mål sommar-Paralympics 2012: 3:e 
raka guldet på 400 m frisim
Mål vinter-Paralympics Sochi 2014: 
Medalj på långdistansen
Övriga mål: Öppet Spår, Ironman på 
Hawaii, simma över engelska kanalen
Okänd talang: Har inga talanger, har 
tränat hårt på det jag är bra på
Hemsida: www.andersolsson.se 

ANDERS OLSSON

Skidåkning -------- Simning
TV -------------------  Radio

Vasaloppet -------- Ironman

Lasagne ----------- Oxfilé

Skidtunneln ------- Simhallen 

ANDERS VÄLJER
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igen, den här gången i Vansbrosimmet 2002.
 Anders åkte till simhallen för ett tränings-
pass, men mötte en ny värld, inte den han 
var van vid som elitsatsande atlet.
 − Först och främst tog det nästan en 
timme att byta om, städerskan fick hjälpa 
mig. När jag sedan hoppade i vattnet dröjde 
det 15 meter innan jag var helt slut. Det kän-
des som om jag hade fått en hjärtinfarkt och 
jag greps av panikångest. Totalt kom jag 200 
meter det ”träningspasset”. Efteråt sov jag 
dåligt och var rädd för nya panikångestat-
tacker om jag skulle hoppa i basängen igen, 
säger Anders.

ENDORFIN ISTÄLLET FÖR MORFIN

Anders simtränare berättade då att morfin 
kan laka ur kroppen på salter. Så till Anders 
normala diet adderades bland annat mine-
ralvatten, honung och salt. Efter det gick det 
bättre att simma och känslorna av hjärtin-
farkt uteblev.
 Det var i samband med detta som Anders 
tog det avgörande beslutet att försöka bli 
en fungerande människa utan stora doser 

mediciner, efter sju år på morfin.
 − Jag tog bort en tablett i taget under 
nästan ett års tid. Varje gång jag minskade 
dosen mådde jag för jävla dåligt, men det 
erkände jag aldrig för läkarna. De visste 
inte ens att jag drog ned på medicineringen. 
Jag fick träna hårt för att slippa svettas 
och kräkas, men det gick hela tiden bättre 
och bättre. Jag tränade hårt och mådde så 
fruktansvärt bra psykiskt, jag såg bara möj-
ligheter och inga problem. Endorfinerna som 
utsöndrades i samband med träningen blev 
mitt nya morfin.
 Resten är − som det så fint heter – histo-
ria. Anders blev 98:a i Vansbrosimmet och 
slog Tommy. På hösten ställde han upp i 
handikapps-SM och vann samtliga åtta sim-
guld. Sedan dess har han bland annat hunnit 
med att ta tre guld i Paralympics simbassäng, 
åka två Vasalopp, vinna en simtävling från 
San Fransisco till fängelseön Alcatraz och 
genomföra ett stort antal triathlontävlingar.
− Idrotten räddade mitt liv och numer 
ser jag bara möjligheter, berättar Anders. 
Simning är och kommer förmodligen alltid 
att vara min huvudidrott. Men på sistone har 
jag börjat träna mer och mer skidåkning. Jag 

åkte Vasan 2005 och 2009, men på medi-
okra tider. Nu har jag en specialbyggd sitski 
som endast väger 800 gram, vilket gör att 
det blir betydligt lättare i uppförsbackarna 
och svängarna. Nu fattas bara att hitta det 
perfekta skidparet, helst ett par korta, hårda 
klassiska skidor. Det skulle ge optimala för-
utsättningar för det perfekta glidet och den 
rätta åkkänslan.

ANDERS BOR I VÄRMLÄNDSKA Hagfors, 
knappt 45 minuter i bil från skidtunneln i 
Torsby, vilken han har begagnat flitigt i höst. 
 − Jag har aldrig varit i så här bra skid-
form, så nu ser jag fram emot skidsäsongen 
med tillförsikt. Mitt mål är att köra Öppet 
Spår på under nio timmar.
 Efter fotograferingen i tunneln byter vi 
några ord i receptionen innan vi skiljs åt. Jag 
börjar fråga lite om han tänkt på Paralym-
pics i Sochi 2014 som skidåkare och i så fall 
vilka mål han skulle ha. 
 − Medalj i Sochi i sitski? Ja, det var du och 
inte jag som sade det. Men det klingar helt 
klart fint i öronen…Vi bestämmer det, jag ska 
göra allt för att komma på pallen, men det får 
bli på den längsta distansen i så fall…

LCHF-trenden: 
Vill man dö ung och snygg är det bra, 
jag tror man blir yngre yttre och gammal 
inre av den dieten

Svensk handikappidrott:
På frammarsch

Skillnaden mellan simning 
och längdskidåkning: 
Inte så stor, det är i stort sätt samma 
överkroppsmuskler

Trötta stakmuskler:
Det är en pina som gör ont, man får 
koppla bort hjärnan när man åker långt

Personer som åkt Vasaloppet i sitski: 
Förutom mig så har en norrman som 
fick lite hjälp i uppförsbackarna gjort 
det, och en svensk som startade ovanför 
första uppförsbacken

ANDERS OM…


