är en totalplan för hur Åre ska
se ut t ex 1990.
- Och så sätter man ett tak
där. För det får inte svälla hur
mycket som helst.
- Jag ska säga dig att tjus
ningen med den här byn det är
att vi har de här turisttopparna
under vinter och sommar, men
mellan den 23 augusti och 23
november är vi alldeles en
samma. Då kan vi träffas en lör
dagkväll och fortsätta ända till
söndag kväll utan att någon stör
oss.
- Och OS, det är klart att vi
klarar ett OS. Vi kör ju ett halvt
redan nu, säger Packe som just
per telefon från Schweiz fått
veta att Wengens störtlopp går
till Åre.
- Det visar väl det positiva
tänkandet i Åre. Vi har aldrig
kört störtlopp i världscupen förr
och när vi ändå ska göra det så
kör vi två.
En bit utanför själva byn hit
tar vi en som inte är lika entu
siastisk. Johan Zetterberg, en av
Åres tre bönder.
- Jag brukar titta med kika
ren genom köksfönstret här mot
störtloppsbanan och jag ser ald
rig en människa i den. Ut�m tre

Nej, det borde ha förblivit så
som det var för tio år sen. Då var
det lagom. Han är sällan nere på
byn, mest bara när han ska be
tala skatten.
- Vi har ju Sveriges dyraste
skatt. Och kommunen tar mark
ifrån mig till turistnäringen.
Förresten är jag övertygad om
att slalom och störtlopp är på
utdöende. Jag tror på längdåk
ning, säger Johan Zetterberg
och går för att utfodra de fjorton
korna.

Åreborna minoritet

- Vi gillar ruschen och suget
här. Åres karaktär är spän
nande, säger Isabella och John
Mårten i den röda hemtrevliga
prästgården i Duved.
- Gemenskapen i byarna har
försämrats, men ett sånt här
evenemang som världscupen,
det är roligt och lockar alla att
hjälpa till.
-Turismens baksida är att de
gamla Åreborna snart bara är
en minoritet och att den full
ständiga urbaniseringen slagit
sönder den gamla bygemenska
pen. Och det är dåligt för ung
domen att växa upp i turist
miljö. I Åre kommun finns det
t ex lika många krogar som i
Göteborg. Man måste ju alltid
betala ett pris för en ekonomisk
expansion. Men det går för fort,
alldeles för fort, säger prosten
som är mycket idrottsintresse
rad och gärna ser att Åre får sitt
OS.
- Vi har ju inte haft OS i Sve
rige sen 1912, det är ju inte
klokt.
Själv kommer han att med
verka vid tävlingarna som bil
jettförsäljare. Klockan sex på
morgonen samlas han och hans
Rotarygäng f v b till backen.
- Jag vill hellre vara ute och
med vid loppen och uppleva den
härliga känslan och atmosfären
■
än att titta på TV.

Fem par skidor har Olle Rimfors på husväggen. Bet här är hans egen
Rimforsbindning.

''Störtloppsbanan är väl
inget.märkvärdig!''

Olle Rimfors, 90 år i år, var en framgångsrik ut
försåkare redan på 30-talet. Än i dag tar han en
tur på den ägandes tomten i Åre och kanske ·är
1
det han som ligger bakom Ingemar Stenmarks
otroliga framgångar i pisterna.
Här berättar han för RiR-TV:s reporter om hur
det gick till på "den gamla goda tiden".
TEXT: LENA HELLN�R

I

tider som dessa �är var och ken, och sprang uppför som stö
varannan. mänmska kläm- vare framför de andra, minns
mer lagg och inget annat än Olle.
säsongens senaste och heHan berättar utförsåkningens
taste duger i utrustningen då är historia. Hur det började i
det sällsamt att möta en man Norge med telemarkssvängen
som Olle Rimfors, pionjären som snappades upp i slutet av
som introducerade den moderna I 800-talet av engelska turister
slalomtekniken i Sverige. Olle som förde den med sig ner till
talar om skidskor som "de där Alperna där den gjordes om till
plastmonstren", kallar turiståk- plogsväng och stämsväng som
ning för passiv åkning och tyc- senare, I 938, utvecklades till
Bonden Johan Zetterberg bru
ker att den bästa slalomutrust- parallellsväng av fransmannen
kar kika bort mot störtloppsbac
ningen är den han hade på Allais. Var och en som sett engken, men tycker aldrig han ser
30-talet: läderpjäxor, skidor av elsmän på skidor måste förvåna
någon åka i den.
limmad hickory och kandahar- sig över att det är just detta lågveckor om året när det är skolbindning.
Jänta folk som är upphovet till
lov. Nej, jag tror aldrig det går
Olle Rimfors, 90 år i år och piståkandets njutning.
ihop ekonomiskt.
pigg som en vessla, for till St
Nåväl Sigge och Olle hemJohan har aldrig varit nere
Anton tillsammans med Sigge förde sina nyförvärvade kunskaBergman, en annan skidlegend i per och Olle som var militär och tittat på någon av de sex
början av 30-talet. Där fanns han blev så småningom major i
världscuptävlingar som gått i
Åre och han hoppas inte på nåHannes Schneiders skidskola infanteriet - utbildade vintersolgot OS för Åre tillsammans med
men inga liftar. Deltagarna gick <later i skidåkning och "folkvett
uppför backarna med stighudar i fjällen".
Falun 1992. Det blir för dyrt säger han. Han tror att om man
på undersidan av skidorna.
När han pensionerades vid 55
ordnar en anonym omröstning
Men
Sigge
och
jag
använde
år,
bosatte han sig i Åre och arProsten John Mårten säljer tävbland Åreborna så skulle 60 - lingsbiljetter i backarna från min egen Rimfors fästvalla, den betade som sportchef och skidlä___7_0_ pr_ oc
_ _ e_n_t_va_r_a_ em
_ _ o_t_et_t_o_s_. _____t,_·d_ig_a_m_o_rg_o_n_e_n_._____ko_ st
_ _ a_de_ _ fo_•rr_ es
_ _s_ a_�►
_ _ te_ n_ _ tv_ _å _öre
_··
_ _de_ n_ _ _ b_u_r-_ __rar_ e_ _ r_un_ t_ _om
_ _i _ fJ_ ä· _ ll_vä_ rl
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ARE, forts.
len, Storlien, Tärnaby, Hem
avan, Riksgränsen.
- Jag började åka skidor i ok
tober, sen for jag hem till Åre
till midsommar och satte pota
tis.
Han lärde ut slalomtekniken i
bondbyarna.Visst hade man åkt
skidor sen urminnes tider med
lapparna som föregångsmän,
men när man åkte .utför bac
karna hade man dittills åkt på
snedden.
Hemligheten bakom Ingemar
Stenmarks snabba teknik heter
ju omstigning. Man kan bara
gissa sig till hur den tekniken
nådde honom när Olle Rimfors
berättar hur han vid OS i Oslo
1952 uppfattade hur det blixt
rade under skidorna .på norr
mannen Steinn Erikssen. Det
var början till omstigning och
Olle vidarebefordrade modellen
till Tärna-Lasse, skidlärare vid
Fjällvindens skidklubb i Tär
naby. Resten kan vi räkna ut
själva.

Åkt störtloppsbanan

CLAESVOGEL

Visste ni att ...

...många religiösa tvivlare
knappast blir klokare av att läsa
Den Veliga Skrift?
...Thorbjörn Fälldins favorit
visa är "I 4 får tror jag visst att
jag har"?
...den nya livsmedelslagen
snart också kommer att gälla
borgerliga propagandaskrifter
som måste förses med en
"bättre förr" -stämpel?
...man lättast undviker vene
diska sjukdomar om man använ
der gondol?

...den mest uppiggande sago
bok som finns är Tant Grön,
Tant Brun och Tant Fenedrin?
...det finns en grupp övervik
tiga, religiösa fanatiker som kal
lar sig Tjocka Sekten?
...det finns finns en förbjuden
översättning av Internaticinalen i
Jugoslavien där en av stroferna
lyder: "det dånar uti rättens
kroater"?
...Sverige under kriget utvi
sade en hel sektion körsångare,
den s k altutlämningen?

'.

DET AR
MAMMA

�KR\VER:

...50 procent av glödlampan
uppfanns av Thomas Halva Edi
son?
...australisk TV skall produ
cera en militärfars som utspelar
sig i norra Sverige och få nam
net "Boden blev mitt liv"?
...djävulsdyrkarnas favoritlåt
just nu är "Kan du vissla Ge
henna, ja visst kan jag det"?
...Viktväktarna köpt in långfil
men "En dam försvinner" som
undervisningsmaterial?

Maning

Turistföreningen manar alla
som tänker ge sig in i brinnande
ugnar under helgen att ta med
sig Sadrak, Massäck och Abed
Nego.

Olle tycker att det är bättre
SOM
att det är lite för mycket folk i
OCH FR�G-AR
...flygbolagens Euro Class
Åre än för lite. Det största felet
skall kompletteras med Neuro ·
OM . S PRÄN�är att man tror att allt måste
Class för de riktigt flygrädda?
DE�EN HON
ligga just i Åre när det bästa
SKlC.KAOE
snöläget på Skutan enligt hans
FutJG-ERAD
mening finns åt Björnänge och
Husås till.
- Störtloppsbanan? Det är
väl inget märkvärdigt. Där har
jag åkt många gånger. Fast då
var det trän i den, men det gick
bra ändå.
Han tycker att det är bra att
Åre fått ett störtlopp igen, i Al
perna är störtlopp - abfahrt den förnämsta av utförsåkning
ens discipliner, och berättar om
det gamla störtloppet, Årebrag
den, som var brant som ett kyrk
tak och gick från toppen av Sku
tan, rakt ner i dalen utan krokar
och med målet nere vid sjön.
Och om Skut-Pelle som var
vaktmästare på Fjällgården och
fick träning genom att köra väs
kor till stationen. På skidor och
med två väskor under vardera
armen.Undra på att han blev en
av Åre-bragdens bästa genom,
tiderna.
På husväggen har Olle fem
par skidor, slalom och längdåk
ning med Rimforsbindning och
tåjärnet som var hans egen upp
finning. Han åker fortfarande
Också ett sätt att komma tillrätta med vara sprängfyllda fängelser. Ajöken!
då och då på tomten.
■
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