Örnsköldsvik 2013-12-30

FJÄLLRÄVENS GRUNDARE HAR VANDRAT VIDARE
Åke Nordin, en legend inom friluftsvärlden, en enastående affärsman och en av Sveriges största
innovatörer och entreprenörer, har gått ur tiden. Redan som ung gjorde Åke sin egen ramryggsäck
och som 24-åring grundade han firma Fjällräven. Ett livsverk som lanserat banbrytande
friluftsutrustning och format det nordiska friluftslivet. Fjällräven har vuxit från en källare i
Örnsköldsvik till att idag finnas världen över. Åke Nordin blev 77 år gammal.
Från en källare i Örnsköldsvik
Redan som 14 åring började Åke Nordin tillverka sin egen friluftsutrustning, diskuterade och sålde
den till yrkesfolk han mötte under sina strapatser i fjällen. Efter att ha genomfört
Fallskärmsjägarutbildningen i Karlsborg 1956/57 drog han 1960 igång firma Fjällräven. Ett mycket
hårt och målmedvetet jobb, en obeveklig övertygelse, unika lättviktsprodukter i kombination med
Åkes starka entreprenörsanda, gjorde att firman snart fick flytta ut ur det lilla källarutrymmet i
Örnsköldsvik.
Åke såg tidigt potentialen i den tyska friluftsmarknaden och etablerade ett dotterbolag där redan
1974. Åke utsåg en ung kvinna som chef i en mycket mansdominerad verksamhet. Ett radikalt beslut
som visade sig genialiskt. Det är ett av många liknande exempel på Åkes egensinniga sätt att bygga
firman utan att följa normer, ängslas över andras åsikter, eller vad som står skrivet i skolböckerna.
Friluftsutrustning
Åkes innovationer såsom revolutionerande ryggsäcksramar i lättviktsaluminium och världens första
kondensfria lättviktstält, gjorde att Fjällräven snabbt etablerade sig på friluftskartan.
Fjällräven och dess och produkter har satt spår i många människors frilufts- och vardagsliv. Många
anser att det var utrustningen från Fjällräven tillsammans med 60-talets semesterreform, inspiration
från Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen som födde det moderna nordiska friluftslivet.
Ett livsverk
Åke har varit sitt livsverk trogen och under större delen av sitt liv hållit i rodret för Fjällräven. Detta
med undantag för en kort period under slutet av 80-talet som slutade med att Åke återvände och
återinförde fokuseringen på produktutveckling, kostnadsmedvetenhet och hårt affärsmannaskap.
Under 2000- talet förvärvade Fjällräven ytterligare friluftsföretag, bland annat Naturkompaniet,
Tierra, Primus och Hanwag. Koncernen heter idag Fenix Outdoor och är en av Europas största och
starkaste grupperingar i friluftsbranschen. Ett livsverk som Åkes äldsta son Martin Nordin nu styr och
utvecklar vidare.
Livserfarenhet
Åkes 77 långa år innehöll förutom enormt fokus på firman även mycket annat. Åke var bl.a.
brandman, sophämtare och under en tid i sitt liv födde han upp får. Åke tjänstgjorde under perioder
både som gymnastik- och skidlärare, han ägde och utvecklade skidorten Riksgränsen, han köpte,
utvecklade och sålde det engelska textilföretaget Campari. Han hade både flyg- och
helikoptercertifikat, han var en mycket framgångsrik havskappseglare med bla flera topplaceringar
och en vinst i Gotland Runt samt ett lag VM guld i halvtonnare. Han var en hängiven jägare och

erfaren friluftsman. Dessutom var han gift med sin Elisabeth i 50 år och tillsammans födde och
fostrade de fyra barn.
Känslomänniskan, ledaren och inspiratören
Genom sitt inspirerande och energifyllda ledarskap har Åke skapat en mycket stark företagskultur
och inspirerat sina medarbetare i både med- och motgång. Åke har varit kompromisslös och
konsekvent och har alltid gått sina egna vägar.
Under hela sin livstid har Åke inspirerat, påverkat och ställt krav på sin omgivning.
Trots den starka expansionen och många lyckosamma år har Åke aldrig varit nöjd utan ständigt
strävat efter att utveckla och förbättra såväl produkter som firman. Åke hade en unik förmåga att se
möjligheter och litade alltid på sin mycket starka magkänsla.
Åkes hetlevrade personlighet i kombination med en stark förmåga att lyssna på bra idéer och hans
kapacitet att ta snabba beslut som han stod fast vid, gjorde honom till en unik och kraftfull
företagsledare, en ledare som samtidigt var en god och omtänksam kamrat.
Den sneda näsan, de knivskarpa falkögonen, den kraftfulla rösten, det medryckande skrattet, de
rappa och träffsäkra replikerna, den dynamiska humorn och den varma kramen kommer alltid leva
kvar.
Åke är och förblir en enorm inspiration, förebild och ledstjärna för väldigt många människor.

Åke Nordin
Friluftsentreprenören och innovatören Åke Nordin föddes år 1936 i Örnsköldsvik i norra Sverige. 1960 grundade Åke Nordin firma
Fjällräven Många ansåg att Åke Nordin var en av Sveriges främsta entreprenörer och erkännandet för detta kom år 2005 då 1 300 av
Sveriges mest erfarna företagare utsåg Åke Nordin som en av sex entreprenörer som deras främsta förebilder i Sverige. 2007 utsågs Åke
Nordin till ”Outdoor Celebrity of the Year” i Europa. Under Åkes livstid gjorde han dagligen upp eld i skogen, på fjället eller I någon av alla
hans eldstäder I hans fastigheter. Det fanns inget väder eller virke som omöjliggjorde en värmande eld.
Fjällräven börsnoterades 1983 men efter ett antal bolagsköp, däribland Naturkompaniet, bytte bolaget så småningom namn till Fenix
Outdoor där Åke Nordin var koncernchef till 2007 och som ledamot till april 2013. Idag är Åke Nordins son Martin Nordin VD för Fenix
Outdoor.

