
Om företaget

Med traditionen i ryggen, möter vi framtiden.

I Östnor finns knivtraditionen sedan över hundra år tillbaka. En gång i 

tiden sprudlade knivtillverkningen i var mans hem och hantverket har 

förts vidare i generation efter generation.

Idag finns den samlad under ett tak och oavsett vem du pratar med i 

fabriken finns en släkthistoria som berättar spännande knivskrönor.

Vi har nu som då samma tillverkningstänk, det vill säga att med rationella 

metoder överföra hantverkets precision till moderna maskiner.

Skillnaden är att den tekniska utvecklingen gått framåt.

En viktig del av vår framgång är ett nära samarbete med yrkesmän. I 

dialogen fångar vi upp idéer som vi omvandlar till marknadsledande 

koncept.

Mora of Sweden bildades 2005 i sammanslagningen av Frosts Knivfabrik 

och KJ Eriksson. Namnet visar den betydelsefulla kopplingen mellan 

våra produkter, orten Mora och det svenska ursprunget.

Företaget är fortfarande familjeägt och omfattar tillverkning av knivar och 

isborrar som levereras till alla delar av världen.

För alla produkter gäller att de är tillverkade i Sverige!

I byarna norr om Mora var marken sällan lämpad för åkerbruk. Däremot fanns 

det gott om råmaterial samtidigt som konsten att tillverka järn och bearbeta 

metaller funnits i området sedan urminnes tider.

En av dessa byar var Östnor där stora delar vilade på fin sand. Byborna lärde 

sig med tiden att utnyttja sanden. Den visade sig vara utmärkt som gjutsand 

och man göt klockdelar, spännen, kranar och andra produkter, främst i 

mässing.

I Östnors grannby Öna hade Bud-Carl Andersson i slutet av 1880-talet börjat 

tillverka timmerkälkar. En ny fabriksbyggnad uppfördes kring 1890 vid 

Badstubacken mitt emot den gamla brandstationen. Timmerkälkarnas 

järnskodda medar tillverkades av hård björk och det blev många små träbitar 

över, vilka Carl fann vara lämpliga som knivhandtag. Smedja hade han ju 

redan och knivar hade han sedan begynnelsen tillverkat för eget bruk så 

följden blev, för dagens betraktare, rätt självklar. I Sveriges Handelskalender 

omnämns Carl Andersson redan 1890 under ”kniffabriker”. 

Förutom husbehovsslöjd och sockenslöjd fanns saluslöjden som var inriktad 

på att säljas utanför Dalarna. Genom försäljningsresor, som gjordes från 

1500-talet och fram till början på 1900-talet, kom slöjdarna i kontakt med 

andra bygder och traditioner, vilket stimulerade företagsamhet och 

nytänkande. 

Det var hit Frost-Erik Ersson i 1891, efter fyra år som skogshuggare i 

Nordamerika, återvände. Hem till byn Östnor i Mora för att starta Frosts 

knivfabrik.

1912 grundades Eriksson & Mattssons Knivfabrik av entreprenörerna Krång-

Johan Eriksson och Lok-Anders Mattsson. Företaget som så småningom 

skulle utvecklas till KJ Eriksson AB. 2005 förvärvade KJ Eriksson AB Frosts 

Knivfabrik och företaget bytte namn till Mora of Sweden AB.



ELDRIS - Vår minsta nyhet någonsin 

Morakniv Eldris är en liten fickkniv med fast blad som kommer att överraska dig med 

sina stora möjligheter. Kniven har en kompakt design, ett precisionsblad och 

bladryggen är slipad för att användas med tändstål. Du kommer snabbt upptäcka 

exakt hur smidigt det är att ha Eldris med dig som en del av ditt äventyr. 

Bladet är 2 mm tjockt och 56 mm långt (eller i det här fallet kort). Det är tillverkat av 

12C27, ett högkvalitativt svenskt rostfritt stål som är behandlat enligt våra egna unika 

processer i fabriken i Mora. Lägg till detta den bekväma storleken på bladet som 

passar många situationer du möter på vandringen, campingturen eller under jakten. 

Ett säkert grepp uppbyggt av två olika polymer och ett klicklås gör kniven säker att 

hantera. Perfekt för både nya och mer erfarna äventyrare. 

Art. Nr. Rek. Ca:

20160252 Eldris, Färgmix 299kr

20160253 Eldris med Neck Knife Kit, Färgmix 499kr



KANSBOL - Allroundkniven för varje tillfälle 

Morakniv Kansbol är den ultimata allroundkniven. Den är en pålitlig partner i skogen, 

på vandringen, på jakten eller på sjön. Kansbol är utvecklad och tillverkad i vår fabrik i 

Mora, där vi specialbehandlar det svenska rostfria stålet för att öka styrkan och 

skärpebeständigheten. Bladet är flåslipat för ökad precision och ryggslipningen gör att 

kniven kan användas med tändstål. Tillsammans med det stadiga, säkra greppet gör 

dessa egenskaper att den blir en självklar följeslagare på ditt nästa äventyr. 

Kansbol är det bästa av två världar. Den är flexibel som en lättviktskniv och samtidigt 

styrkan av en mer robust modell. Kombinationen gör den till en verklig allroundkniv. 

Dessutom finns den i två olika versioner: En med den klassiska slidan av polymer 

samt den innovativa monteringslösningen Multi-Mount. 

Art. Nr. Rek. Ca:

2016 0254 Kansbol 399kr

2016 0255 Kansbol med Multi-mount 599kr



GARBERG - En fulltånge från Morakniv 

Morakniv Garberg är en kraftfull fulltångekniv, designad för att klara de hårdaste 

utmaningar den kan tänkas möta. Bladet är 3,2 mm tjockt och tillverkat av 

högkvalitativt rostfritt stål som specialbehandlats i vår fabrik för att göra det ännu 

starkare. Bladet har en speciell profilslipning (Scandi-grind) som gör kniven lättare att 

hålla vass. Dessutom är bladryggen slipad för att kunna användas med tändstål, så att 

den livsviktiga elden alltid är nära till hands. 

En fulltångekniv har under lång tid stått högt upp på önskelistan hos våra mest 

dedikerade användare. Nu är den äntligen här och vi är övertygade om att Garberg 

kommer bli en häftig upplevelse för såväl erfarna som nya medlemmar av Team 

Morakniv. Den robusta designen och slagtåliga materialen gör den redo för de mest 

krävande utmaningar den kan tänkas möta. Den finns i två varianter: En med en 

exklusiv läderslida och en med den innovativa monteringslösningen Multi-Mount. 

Art. Nr. Rek. Ca:

2016 0256 Garberg med Multi-mount 999kr

2016 0257 Garberg med Läderslida 1099kr



Companion MG Rostfri

Friluftsfolkets allt-i-ett kniv med blad av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål. Mönstrat 

friktionsgrepp gör kniven säker att hantera. Bladlängd 100 mm. Mörkgrön knivslida av plast med 

bältesclips. Kniv med blad av rostfritt stål

Bladtjocklek: 2,5mm, Bladlängd: 103mm, Totallängd: 218mm, Vikt netto: 116g

Companion MG Kolstål

Friluftsfolkets allt-i-ett kniv med blad av höglegerat kolstål. Mönstrat friktionsgrepp gör kniven säker 

att hantera. Bladlängd 100 mm. Mörkgrön knivslida av plast med bältesclips. Kniv med blad av 

kolstål.

Bladtjocklek: 2,0mm, Bladlängd: 104mm, Totallängd: 218mm, Vikt netto: 110g

Companion F Rescue

Med mönstrat friktionsgrepp och tandad egg. Med avrundad säkerhetsspets. Anpassat för kapning 

av rep, trossar, (nylon) nät och linor. Blad av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål. Fluorescerande 

knivslida av plast med bältesclips. Kniv med tandad egg och avrundad säkerhetsspets. 

Bladtjocklek: 2,5mm, Bladlängd: 99mm, Totallängd: 214mm ,Vikt netto: 116g

Companion F Serrated

Med mönstrat friktionsgrepp och tandad egg. Anpassat för kapning av rep, trossar, (nylon) nät och 

linor. Blad av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål. Fluorescerande knivslida av plast med 

bältesclips. Bladlängd 100 mm. Kniv med tandad egg. Blad i rostfritt stål.

Bladtjocklek: 2,5mm, Bladlängd: 104mm, Totallängd: 218mm, Vikt netto: 116g

Art. Nr. Rek. Ca:

2011 7344 Companion MG Kolstål 89kr

2011 7345 Companion MG Rostfri 109kr

2011 7346 Companion F Rescue 149kr

2011 7347 Companion FS 149kr



Companion BLÅ – GRÖN - MAGENTA

Companion är ett kraftfullt verktyg för bushcrafters, jägare och outdoorfolk. Kniven har ett mjukt 

friktionsgrepp i gummi. Blad av svenskt kallvalsat rostfritt stål. Knivslida av plast med bältesclips.

Bladtjocklek: 2,5mm, Bladlängd: 103mm, Totallängd: 218mm, Vikt netto: 116g

Art. Nr. Rek. Ca:

2015 0244 Companion Blå, Pinpack 149kr

2015 0245 Companion Grön, Pinpack 149kr

2015 0246 Companion Magenta, Pinpack 149kr



Fishing Comfort Fillet 090 - PINPACK

Kort Filékniv med blad av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål. Skaft med mönstrat friktionsgrepp. 

Knivfodral av plast. Kort filékniv med blad av kallvalsat rostfritt stål.

Bladtjocklek: 1,3mm, Bladlängd: 90mm, Totallängd: 204mm, Vikt netto: 93g

Fishing Comfort Fillet 155 - PINPACK

Lång filékniv. Blad av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål. Skaft med mönstrat 

friktionsgrepp. Lättdiskat "Easy-Clean"-eggskydd av plast. 

Två olika bältesclips medföljer i PinPac. Filékniv med blad av rostfritt stål.

Bladtjocklek: 1,9mm, Bladlängd: 155mm, Totallängd: 270mm, Vikt netto: 99g

Fishing Comfort Scaler 098 - PINPACK

Kort renskniv med tandad rygg för fjällning. Blad av Svenskt kallvalsat rostfritt 

specialstål. Skaft med mönstrat friktionsgrepp. Bladlängd 98 mm. Knivslida av 

plast med bältesclips. Kort renskniv med blad av kallvalsat rostfritt stål.

Bladtjocklek: 2mm, Bladlängd: 98mm, Totallängd: 214mm, Vikt netto: 104g

Fishing Comfort Scaler 150 - PINPACK

Lång allroundkniv med tandad rygg för fjällning. Blad av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål. 

Skaft med mönstrat friktionsgrepp. Lättdiskat "Easy-Clean"-eggskydd av plast. Två olika 

bältesclips medföljer i PinPac. Bladlängd 150 mm. Fiskkniv med tandat rygg och blad av 

rostfritt stål.

Bladtjocklek: 2,0mm, Bladlängd: 150mm, Totallängd: 265mm, Vikt netto: 115g

Art. Nr. Rek. Ca:

2015 0247 Fishing Comfort Filé 090, Pinpack 209kr

2015 0248 Fishing Comfort Scaler 098, Pinpack 209kr

2011 7370 Fishing Comfort Filé 155, Pinpack 249kr

2011 7371 Fishing Comfort Scaler 150, Pinpack 249kr



Classic Scout 39 Safe

Klassisk friluftskniv med dubbla fingerskydd och skaft av björk. Kniven har ett blad av rostfritt stål med 

avrundad säkerhetsspets och finns i färgerna blå, grön, rosa, cerise, gul och natur. Knivarna har en 

svart läderslida. Bladlängd 80mm. Klassisk scoutkniv med blad av rostfritt stål.

Bladtjocklek: 2,0mm, Bladlängd: 85mm, Totallängd: 175mm, Vikt netto: 69g

Classic Scout 39

Klassisk friluftskniv med dubbla fingerskydd och skaft av björk. Blad av svenskt kallvalsat rostfritt stål. 

Knivfodral av ljust läder med inbyggt dubbelsidigt genomsticksskydd. Bladlängd 85 mm.

Klassisk scoutkniv med blad av rostfritt stål.

Bladtjocklek: 2,0mm, Bladlängd: 87mm, Totallängd: 179mm, Vikt netto: 69g

Art. Nr. Rek. Ca:

2013 0241 Scoutkniv Safe, färgmix i display 239kr

2012 7339 Scoutkniv Classic, Pinpack 299kr



Svampkniv Karl Johan

Svampknivsbladet –55 mm– är av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål. Det ergonomiskt 

utformade skaftet är av plast och mycket behagligt att hålla i handen. Borsten – av äkta 

hästtagel – finns alltid till hands för att ta bort skräp utan att skada. Tack vare det praktiska 

eggskyddet kan du hänga Karl Johan 

i bältet eller i knapphålet och ha den lätt tillgänglig. 

Blandade färger: Röd, svart och lime. Svampkniv med blad av rostfritt stål.

Bladtjocklek: 1,6mm, Bladlängd: 62mm, Totallängd: 141mm, Vikt netto: 24g

Sportkniv Outdoor 2000

Friluftsfolkets men också jägarnas och fiskarnas favorit. En förstklassig allround-kniv med 

profilslipat blad av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål och mönstrat friktionsgrepp. Bladlängd 

109 mm. Knivslida av plast med följsam läderstropp. Kniv med profilslipat blad av rostfritt stål.

Bladtjocklek: 2,5mm, Bladlängd: 109mm, Totallängd: 220mm, Vikt netto: 141g

Art. Nr. Rek. Ca:

2012 7357 Karl-Johan Svampkniv, Pinpack 239kr

2009 7331 Outdoor 2000 259kr



Bushcraft Survival Orange

Ett vasst blad med tydlig spets, ett integrerat tändstål och ett diamantbryne gör Bushcraft 

Survival till den ultimata kniven för bushkraftentusiasterna. Det 3,2 mm tjocka bladet i svenskt 

rostfritt stål håller skärpan länge, är mycket tåligt mot nötning och har hög täljstyrka. Bladets 

ryggslipning är speciellt framtagen för att användas med tändstålet. På den robusta slidan 

finns en genomtänkt plats för tändstålet och med diamantbrynet blir det lätt att skärpa 

knivbladet. Det är enkelt att byta de två medföljande bältesclipsen som låter dig välja själv hur 

du vill bära din kniv. Det orange skaftet med friktionsgrepp kompletterar Bushcraft Survival 

Orange och gör att den syns. En kniv som passar en tuff livsstil.

Vasst 3,2 mm tjock blad i svenskt rostfritt stål med tydlig spets. Väderbeständigt 

integrerat tändstål. Integrerat diamantbryne. Två bältesclips för maximal bärkomfort.

Bladtjocklek: 3,2mm, Bladlängd: 109mm, Totallängd: 232mm, Vikt netto: 212g

Pathfinder

Molle-kompatibel slida av kraftig nylon. Blad av kolstål med en svart antikorrosiv beläggning. 

Bladlängd 170 mm. Ryggen på bladet har slipats speciellt för användning med ett tändstål.

En kniv med rejält blad av kolstål. 

Bladtjocklek: 3,2 mm, Bladlängd: 170mm, Totallängd: 295mm, Vikt netto:

Art. Nr. Rek. Ca:

948127 Bushcraft Survival Orange, Pinpack 599kr

2015 0251 Pathfinder 899kr



Morakniv® Classic har utvecklats av Mora of Sweden under mer än ett sekel och 

använts i generationer av snickare och slöjdare. Traditionen förklaras av att knivarna –

med de klassiska Faluröda träskaften – är sköna att arbeta med och har den rätta 

känslan. Med skaft av rödbetsat björk, blad av kolstål, knivfodral av plast.

Classic 2/0, Klassisk kniv med blad av kolstål.

Bladtjocklek: 2,5mm, Bladlängd: 74mm, Totallängd: 170mm, Vikt netto: 0,05kg

Classic späntkniv, Späntkniv med blad av kolstål.

Bladtjocklek: 2,5mm, Bladlängd: 114mm, Totallängd: 359mm, Vikt netto: 0,151kg

Art. Nr. Rek. Ca:

2015 0249 Classic 2, Röd 179kr

2015 0250 Späntkniv, Röd 299kr



Jaktset 3000 Orange

Set med två knivar och skärpstål som förvaras i praktisk, sticksäker förpackning. Knivarna 

har ergonomiskt utformade skaft med mönstrat friktionsgrepp, fingerskydd och blad av 

svenskt kallvalsat rostfritt specialstål. Knivarnas bladlängder är 146 och 158 mm. 

Skärpstålets klinglängd är 168 mm.

Buköppnare

Blad av svenskt kallvalsat rostfritt specialstål med invändig egg. Skaft av plast. Bladlängd 

63 mm. Plastic EasyClean slida.

Med blad av kallvalsat rostfritt stål.

Bladtjocklek: 2,0 mm, Bladlängd: 63 mm, Totallängd: 286 mm, Vikt netto:111g

Fritidsyxa Camp 1991 MG

Yxhuvud av epoxylackerat borrstål. Skaft av polypropylene. Eggskydd av läder.

Smidig fritidsyxa med yxhuvud i borrstål.

Bladtjocklek: 6mm, Bladlängd: 115mm, Totallängd: 322mm, Vikt netto: 0,5 kg

Art. Nr. Rek. Ca:

2013 0242 Jaktset Combi, Orange 999kr

2004 7306 Buköppnare 239kr

2012 7348 Fritidsyxa 549kr



Diamantbryne S

Ett fint diamantbryne som du använder för att underhålla din kniv och din yxa. 

Diamantbryne 36 Fine

Ett fint diamantbryne (kornstorlek 600) som du använder för att underhålla din kniv 

och din yxa. Levereras i kraftigt läderetui.

Diamantbryne L fine 

Ett fint diamantbryne (kornstorlek 600) som du använder för att underhålla din kniv. 

Enkelt att använd. Det plana brynet styr lätt efter eggvinkeln. 

Art. Nr. Rek. Ca:

2004 7314 Mora Diamantbryne S 159kr

2004 7315 Mora Diamantbryne 36F 239kr

948114 Mora Diamantbryne 189kr


