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■ UTBILDNING

Högre krav
på niorna inför
gymnasievalet
YSTAD . Högre behörighetskrav, nya pro-

gram och färre specialinriktningar. Det
är delvis en ny gymnasieskola som eleverna i klass nio söker till i år. ”Det gör
det lite svårare för eleverna som inte
kan välja som syskon och kompisar
gjort”, säger studie-och yrkesvägledaren Therese Gustafsson.
Sidan A4

Fabian Rimfors
Författare

Lasse Åberg
Souvenirsamlare

■ SLÄKTBOK

■ SAMLING

Fabian Rimfors Lasse Åberg
skrev bok om visade upp
skidpionjär
udda minnen
TOMELILLA. Olle Rimfors
importerade utförsåkningen till Sverige. Nu
har Eljarödsbon Fabian
Rimfors skrivit en bok
om sin skidtokige gammelmorfar.
Sidan A12

SIMRISHAMN. De udda
reseminnena tar plats
på Österlens museum.
Många kom för att se
och höra Lasse Åberg
tala kring sina souvenirer.
Sidan A11

BILD: SPRISSE NILSSON

■ U T TA G N I N G T I L L K Ö R S L A G E T

Lunchdags

Många
hoppfulla
röster tog
chansen
i Sjöbo
NÖJE. Sidan B14

YA besökte några av Ystads restauranger
YSTAD. Schnitzel och himmalagade

köttbullar är publikdragare i Surbrunnsparken. Norran har rusning
efter dansk ﬂäskstek och färsk torsk,

och på Världens ände är klassikernas
klassiker, ärtsoppan, fortfarande
nummer ett. Häng med när YA äter
dagens rätt i Ystad.
Sidan A6–9

■ I N N O VAT I O N

■ HANDBOLL

Miljövänligt
torkskåp
sparar energi

Ystads IF kom
snabbt ner på
jorden igen

SIMRISHAMN.

7 388157 702002

Många köade till uttagningarna i Sjöbo.

Sidan A10

SPORT.

Sidan C2–3
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■ ALPIN HISTORIA

Gammelmorfar var skidkung
ELJARÖD

ººSå här i VM-tider borde
vi skänka en tacksam tanke
till Olle Rimfors, den svenska utförsåkningens fader.
Han importerade skidtekniken från Österrike, startade skidskolor och lärde
tiotusentals åka skidor,
däribland kungen. Eljarödsbon Fabian Rimfors har
skrivit en bok om sin skidgalne gammelmorfar.

Fabian Rimfors, 39, står i
vardagsrummet och håller
sin gammelmorfars ena
skidkänga ömt i händerna. I
dag ångrar han att han själv
använde museiföremålen
som vardagsskor i 20-årsåldern och, värst av allt, lät
sula om dem.
– Det hade jag inte gjort i
dag, säger han.
Men mycket annat av Olle Rimfors fantastiska liv
som svensk skidpionjär
finns bevarat: hans egendesignade skidor, stavar och
bindningar (de senare tillverkades faktiskt i Simrishamn på 20- och 30-talen).
Och nu finns också, tack
vare barnbarnsbarnet Fabian, många av berättelserna om skidtriumferna
nedtecknade i den drygt
300-sidor tjocka boken Olle
Rimfors skidfärd (Jengel
Förlag).
Detektivarbete
När gammelmorfar avled
1994, 98 år gammal, var det
Fabian och hans lillebror
som fick gå igenom bohaget, som bland annat omfattade tusentals fotografiska
negativ. Men bilderna fick
ligga i sina lådor tills 2007
då idén om att skriva en bok
äntligen blev verklighet.
– Det har varit extremt
mycket detektivarbete att ta
reda på när och var bilderna
är tagna och vem som är på
dem. Men efter hand börjar
man känna igen människorna och nu rör jag mig lika
fritt i 20- och 30-talens skidmiljöer som i dagens.

Fabian Rimfors har skidåkningen i blodet och inte bara från sin gammelmorfar. Även hans mormor var aktiv i skidsvängen tills hon tröttnade
och flyttade till skånska Brösarp. Och hans mor och far bildade på 70-talet Brösarps Alpina skidklubb (!).
BILD: SPRISSE NILSSON
MISSA INTE!
WEBB-TV
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■ Film med Olle Rimfors
från VM 1934.
ystadsallehanda.se

För Fabian Rimfors har
arbetet med boken inneburit att han fått lära känna sin
gammelmorfar som ung.
– Men det bästa har varit
att lära känna gammelmorfars kompisar. Jag har bra
kontakt med många av dem
i dag. När jag pratar med
dem så undrar de ibland om
jag egentligen inte är 70 år,
eftersom jag kan så många
av historierna.

FAKTA
OLLE RIMFORS (1896–1994)

Fredrik Sjöstrand

Den förste och den störste: Olle Rimfors och Ingemar
Stenmark, Grand Hotell i Åre 1979. BILD: ALLAN KARLSSON
•

Kronprins Carl Gustaf, Olle Rimfors och prinsessan
Christina (vit jacka) i Storlien 1957. BILD: BENGT WEILERT

Olle Rimfors i skidvolt i Storlien 1931.

BILD: OLLE OLSSON

■ Har kallats svenska utförsåkningens fader. Var
major vid fältjägarregementet i Östersund, men vigde
sitt liv åt skidåkningen.
■ Gjorde 1934 en livsavgörande studieresa till S:t Anton och världens främsta
skidskola. Tog med sig den
nya skidtekniken hem, men
innan dess gjorde han VMdebut, 37 år gammal, och
knep en 37:e plats i slalom.
■ Designade den första
svenska slalomskidan: Kapten Rimfors.
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■ Skrev instruktionsböcker och
spelade in
skidfilmer.
■ Anlade
Kung
skidbackar
Rimfrost
över hela
Norrland, däribland Åre.
■ Grundade Svenska skidlärarföreningen.
■ Olympisk ledare och chef
för svenska skidlandslaget
1948–1958.
Källa: Olle Rimfors skidfärd

