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Anders R Olsson har avlidit
Journalisten, tryckfrihetsexperten och FGJ:s tidigare kanslichef Anders R 
Olsson har avlidit. Nils Funcke minns sin företrädare.

Journalisten Anders R Olsson har lämnat oss och 
yttrandefriheten åt vårt respektive sitt öde.

När jag i januari 2000 började som kanslichef och 
utbildningsansvarig inom Föreningen Grävande Journalister 
satt Anders R i styrelsen. Han gav mig tips och råd om den 

post han själv innehaft några år tidigare. 

Jag lärde aldrig känna Anders R personligen även om åtskilliga debatter och 
föreläsningar gjorde det möjligt att skönja några personlighetsdrag. Men då i 
början av 2000 berättade han för mig om sin ”karriär” som medeldistanslöpare. Ni 
vet sådana där personer som förmår öka tempot trots att kroppen, stinn av 
mjölksyra, signalerar till hjärnan att man ska slå av på takten, ta en paus och en 
bärsa.

Med tanke på hans ålder, 59 år, kan man kanske säga att han klarade sin 
specialdistans ut. Men det borde naturligtvis ha blivit ett maratonlopp eller två.

Jag vet inte om det finns något begrepp för när man får mjölksyra i hjärnan. När 
tankarna bara far runt och man blir så upphetsad av idiotiska argument att 
signalerna till tungan förvandlas till ett kaos. Men även den formen av mjölksyra 
klarade Anders. Han var aldrig rädd för att ta en debatt och strid i sakfrågorna. Det 
syntes heller aldrig på hans något fårade och sträva anletsdrag och hördes heller 
aldrig på stämman att mjölksyrenivån började nå kritiska nivåer när han begick 
vivisektion på motståndaren.

Anders R fick uppleva utgivningen av 7:e upplagan av sin bok Tryckfrihet & 
yttrandefrihet, Handbok för journalister, som utkom strax före hans död. Boken 
är en klassiker som åtskilliga studenter vid journalistutbildningarna haft som 
kurslitteratur. Genom sin konkretion har den fungerat som handbok och 
uppslagsbok för journalister som tampas med vrånga myndigheter.

De många upplagorna visar att kampen för offentlighet och en vid yttrandefrihet är 
ett evigt pågående medeldistanslopp. Yttrandefriheten måste ständigt erövras på 
nytt men också omprövas i enskildheter. Trots mjölksyra får sakligheten inte 
överges. Anders R klarade det även om han enligt min uppfattning ibland var lite 
väl kärv och kategoriskt. Men alla måste få sjunga efter sin näbb. Anders R efter 
sin och jag efter min och ofta, men inte alltid, var vi överens om hur verserna 
skulle dras. 

Anders R sjöng ut med besked och kommer att lämna ett tomrum efter sig i det 
offentliga samtalet.

Återstår för oss som ännu har en stund kvar på jorden att låta oss inspireras av 
Anders R. På med spikskorna.

Nils Funcke
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