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Morakniven  
– en svensk klassiker

Vi är lyckligt bortskämda här i Sverige; morakniven är djupt  integrerad i vår kultur 
och ett självklart verktyg i varje svenskt hushåll. Den  prisvärda klassikern morakni-
ven är numera även en stolt ambassadör för Sverige på global nivå.

F
örkärleken till äventyr gjorde 
att jag redan som barn var en 
stor knivromantiker. Kniv
samlingens första objekt var 
ett antal slitna moraknivar 
som hittades hemma på 
gården. Knivarna putsades 

minutiöst och handtagen färglades 
med överblivna målarfärgslattar. 
Sedan gick jag stolt runt med ett 
tiotal moraknivar i mitt bälte likt en 
färgglad bastkjol. 

Med åren har knivsamlingen ut
ökats med många olika knivmärken, 
men moraknivar står fortfarande för 
en stor och betydande del.

Knivkulturen växte sig stark
Moraknivens historia sträcker sig så 
långt tillbaka som till järnåldern och 
vikingatiden, eftersom man hittat 
fynd som tyder på järnframställning 
i och runt Ovansiljanområdet vid 
denna tid. Hantverket att bearbeta 

metaller har sedan dess gått i arv och 
gjort att det sedan urminnes tider 
samlats duktiga verktygs och kniv
makare i området.

Knivkulturen växte sig extra stark 
i orten Östnor, Mora kommun i Dal
arna, där FrostErik Ernström 1891 
startade Frosts Knivfabrik som blev 
grunden till det som idag heter Mora 
of Sweden. Flera aktörer tillverkade 
den populära morakniven i Östnor 
under denna tid och 1912 grundades 

TEXT & FOTO   
JONAS LANDOLSI



SVENSK JAKT  Nr 11  2014 81

Traditionell
De klassiska modellerna med 
de röda träskaften ligger många 
varmt om hjärtat och denna 
väl beprövade design fungerar 
fortfarande utomordentligt bra i 
skog och mark. Knivblad i längder 
mellan 60–150 millimeter i 
kombi nation med olika parer-
skyddsalternativ gör att det finns 
en traditionell morakniv för de 
flesta smaker.

Exklusiv
Dessa mer exklusiva och 
 h  and gjorda moraknivsmodeller 
har hängt med under många år. 
Med handtag av ädelträ, blad  
av laminatstål, läderslidor och 
trevliga presentaskar utgör dessa 
knivar en välkommen gåva till den 
mer  kräsne jägaren. 

Gummi
Med handtag av hårdplast och 
gummi erbjuder dessa modeller 
en mycket bra grepp även för 
blöta och blodiga händer. Ett antal 
olika handtagsformer erbjuds i 
kombination med flera olika blad-
längder. För den som är ute efter 
en lång avfångningskniv finns den 
något mindre kända modellen 
749, som har ett 205 millimeter 
långt clip point-blad.

Modeller lämpade för jakt 
Om morakniven  historiskt varit en tyst 
 självklarhet för oss svenskar, är det nu 
 glädjande att vår  svenska klassiker blir  
allt mer  lovordad internationellt.

Vi som är bortskämt vana vid att betala endast en 
femtiolapp för en mora kniv kan reagera på de nyare 
produkternas högre prislapp. Men det fina är ju att 
även de äldre och ytterst kompetenta modellerna 
fortfarande finns kvar till rimliga priser.

De flesta moraknivsmodellerna erbjuds med 
 knivblad tillverkat av kolstål (C100) eller rostfritt   
stål (12C27). De mer exklusiva knivmodellerna 

 levereras med ett laminerat kolstål (flerlagerstål). 
Många  jägare drar sig för att välja en jaktkniv med 
kolstålsblad, men det är en obefogad rädsla för rost. 
Kolstål har trevliga  fördelar så länge kniven rengörs 
efter användning och oljas in då och då.

Kniv bladen finns i tjocklekar från 2,0-3,2 milli-
meter och  moraknivarnas egg har en slipning som 
internation ellt benämns som ”Scandinavian Grind”. 
Detta är en lätt underhållen V-formad egg som ger god 
 funktionalitet vid bearbetning av såväl hårda som 
mjuka material. Samma slipning återfinns på våra 
sameknivar. Med fokus på jaktaktivitet er kan Moras 
produktutbud grovt delas in i tre kategorier:

En del  
av artikel
författarens 
morakniv
samling.  
Ta väl hand 
om din 
morakniv så 
har du en vän 
för livet, sam
tidigt som du 
värnar om ett 
stycke kultur.

Eriksson & Mattssons Knivfabrik 
av entreprenörerna KrångJohan 
Eriksson och LokAnders Mattsson. 
Företaget kom så småningom att 
utvecklas till KJ Eriksson AB. 

På 1920talet infördes träskaftets 
röda färg och under 1900talets  
andra hälft skapade plasten nya  
designmöjligheter, som sedan ledde 
till 1980talets ergonomiska plast
skaft med gummiinlägg.

2005 slogs KJ Eriksson och Frosts 
Knivfabrik samman och bildade 
Mora of Sweden. Företaget tillverkar 
idag knivar under två varumärken: 
Morakniv och Frosts. Morakniv står 
för hantverkar och fritidsknivar med
an Frosts erbjuder industriprodukter 
ämnade för livsmedelshantering.

Från allmoge till vardag
Morakniven har tryggt gått genom 
olika faser sedan 1800talet. Under 
1980talet övergick morakniven från 
att vara allmoge till ett vardagsverk
tyg för den moderne hantverk aren. 

Parallellt med de klassiska 
produkterna infördes då mer plast 
och gummi i designen, och det var 
just denna praktiska och något mer 
taktiska design som så småningom 
kom att attrahera en globalt starkt 
växande publik med intresse för 
enkelt skogsliv och överlevnadskun
skap (bushcraft). Plötsligt fanns en 
billig kniv som delvis påminde om 
produkter från stora tillverkare av 
militära överlevnadsknivar som Cold 
Steel och SOG.

Det är dock inte helt rättvist att 
jämföra en 50kronors morakniv rakt 
av med en 3 000kronors special
kniv. Men med tanke på vilken trevlig 
kvalitet som levereras för den där 
50lappen är det förståeligt var
för bushcraft och skogsfolk, som 
uppskattar enkel, billig och funktion
ell utrustning, började förespråka 
moraknivsmodeller som Q510 och 
Clipper. 

Klokt nog snappade Mora of 
Sweden upp denna trend och tog 
fram fler överlevnadsinriktade pro
dukter som modellerna Companion 
och Bushcraft, vilket fört morakniv
en till en ny fas. Denna utveckling har 
gjort att vi som även jagar nu har fler 
moraknivs modeller att välja bland. ‹‹‹

» Om artikelförfattaren: På bloggen  
jonasvildmark.se blandar Jonas 
Landolsi passion för gammal och ny 
kunskap om friluftsliv med jakt.

Tre traditionella modeller av 
moraknivar. Uppifrån och ned: 
Classic 2/0, Classic 611, Original 1.

Tre något mer exklusiva varianter. 
Uppifrån och ned: Exclusive 277, 
Forest Lapplander 95, Exclusive 311.

Tre modernare varianter, med 
plast och gummiskaft. Uppifrån 
och ned: Bushcraft Survival 
Orange, Companion Heavy Duty 
MG och Sportkniv Outdoor 2000.


