
Outdoor series: Garberg

Morakniv Garberg
 Lat 61.114255° Lon 14.252933°
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Din Morakniv har livstidsgaranti
En Morakniv är ett robust verktyg som är gjort för att hålla länge. Morakniv garanterar 
att alla våra knivar är fria från defekter i material, konstruktion och utförande under 
produktens hela livslängd, vid normal användning och förutsatt att skötselråden som 
finns på vår hemsida följs. Om kniven är defekt i fråga om material eller utförande 
reparerar vi den utan kostnad, eller byter den mot en likadan eller likvärdig kniv i de fall 
modellen har utgått.*

Morakniv är stolta över och berömda för sin höga kvalitet. Våra kunder ska alltid känna 
förtroende för sin Morakniv och veta att den kommer att hålla länge även under tuffa 
förhållanden.

* Läs mer på www.morakniv.se/garanti.

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.
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En del av dig 
sedan 1891

Vår fabrik grundades 1891 i utkanten av Mora, fast förankrad 
i en lång tradition av hantverkskunskap. Den lyckades 
kombinera fördelarna med handskaftade blad och 
industriproduktion. Resultatet var en kniv med greppvänligt 
skaft och ett väldigt skarpt, robust blad. Idag är den röda 
kniven from Mora världskänd för sin höga kvalitet och även 
en nationalsymbol för Sverige.

Vi är stolta över vårt arv och att varenda en av våra knivar är  
till hundra procent svenska, alltid tillverkade i Mora. Därför 
är det självklart för oss att döpa våra nya friluftsknivar efter 
platser runtomkring Mora som inspirerar oss. Det betyder 
att det vackra Dalarna och det stolta ursprung Morakniv 
har alltid finns nära.

Äntligen! Många kniventusiaster har 
under lång tid längtat efter en modell 
med fulltånge och nu är vi stolta att 
kunna presentera en kniv speciellt 
framtagen för krävande användare. 
Arvid Larsson och Markus Leijon på 
vår utvecklingsavdelning berättar 
mer.

Det har varit bråda dagar på 
utvecklingsavdelningen på Morakniv. 

De sista stegen i färdigställandet av 
fulltångekniven Garberg har utmanat 
teamet. 

“Vi ville förverkliga vår vision om den 
ultimata fulltångekniven. Det innebär att vi 
verkligen måste förstå våra användare: Hur 
kommer de använda den? Hur kommer de 
hålla i och arbete med den? Hur kommer 
de bära och förvara den? När vi förstår 
de aspekterna kan vi skräddarsy knivens 
egenskaper därefter”, säger Arvid Larsson, 
utvecklingsingenjör. 

Med den färdiga kniven i handen, är det 
ingen tvekan om att det är en modell som 
lever upp till den höga standard och kvalitet 
som utmärker en Morakniv.

”Vår historia och vårt arv återspeglas både 
i funktionen och designen. För hundra år 
sedan hade vi inte de tekniska möjligheterna 
som finns idag, ändå tillverkade vi 
fantastiskt bra knivar. Det är inspirerande! 
Garberg är på så sätt en högfunktionell kniv 

med en ren skandinavisk design”, säger 
Markus Leijon, industridesigner.

För att leva upp till våra egna såväl som 
våra användares högt ställda krav, är bara 
de absolut bästa materialen goda nog.

Arvid fortsätter:

”Det svenska rostfria stålet är behandlat i 
en hemlig process i vår egen fabrik i Mora. 
Här får det sina unika egenskaper, som den 
långa skärpebeständigheten och styrkan.”

Handtaget är tillverkat i polyamid, med 
utmärkta mekaniska egenskaper med 
extremt bra hållbarhet.

”När vi valt materialen har vi varit 
noga med just styrkan och hållbarheten, 
för att kniven verkligen ska tåla extrema 
situationer. Det är helt enkelt ett allsidigt 
verktyg som klarar de allra tuffaste 
utmaningar en knivanvändare kan ställas 
för.”

Nu är det dags för Garberg att äntra scen.

”Den är designad för att användas. 
Oberoende vart ditt äventyr äger rum ska 
du kunna lita på Garberg”, säger Markus.

Arvid avslutar:

”Vi ser verkligen fram emot att se hur 
användarna tar emot Garberg. Med kniven 
i hand känns det verkligen som en riktig 
Morakniv och det är otroligt roligt att den 
äntligen är redo för alla att ta del av.”

Morakniv Garberg 
är designad för 
extrema utmaningar
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Morakniv Garberg
Lat 61.114255° Lon 14.252933°

Stainless Steel

4.3" 109 mm

9.0" 229 mm

0.13" 3,2 mm

9.6 oz

Use with fire starter

Full tang

272 g

En fulltångekniv från Morakniv 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. 

Garberg är den mest robusta kniv vi någonsin tillverkat och  
det nya formspråket är inspirerat av den traditionella kniven 
från Mora. Vi har uteslutande använt de bästa och starkaste 
materialen, i allt från handtaget till bladet. Självklart är varje 
kniv tillverkad på hemmaplan, i vår fabrik i Mora.

Välj mellan en exklusiv läderslida eller polymerversionen 
som fungerar tillsammans med vår innovativa Multi-mount, 
en ny revolutionerande monteringslösning.
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Läderslidan
Naturmaterialet läder är 
förmodligen det bästa valet 
när det kommer till hållbarhet 
för riktigt robusta knivar som  
gång på gång utsätts för tunga 
påfrestningar. En läderslida 
kommer dessutom både se bättre 
ut och kännas bättre ju mer den 
används. Helt enkelt blir den 
snyggare med tiden!

Bältesloop
På baksidan av knivslidan finns 
en stabil bältesloop i samma 
kvalitetsläder som resten av 
slidan.

Formen
Det kraftfulla utseendet är vårt 
sätt att hylla vår mest robusta kniv 
någonsin.

Locket
Knivslidan har ett stabilt och 
generöst lock, ett utförande 
med många olika funktioner. Till 
exempel gör det att kniven sitter 
tryggt och säkert samt att locket 
är enkelt att öppna när du har 
handskar på dig.

Om olyckan är framme och du 
befinner dig i en allvarlig situation 
behöver du ha fullt förtroende för 
att din kniv kommer att stanna 
nära dig. Samtidigt måste du 
kunna ta fram den på bara några 
sekunder. Den perfekta lösningen 
på det dilemmat är läderslidans 
lock: både säkert och lätt att 
öppna.

Lädret
Knivslidan är gjord av 
högkvalitativt svart läder som är 
3 mm tjockt.

Egenskaper

Spolformen
En av de mest utmärkande dragen 
för en klassisk röd Morakniv är 
skaftets spolform. Denna form går 
igen även hos Garberg, i mitten av 
handtaget. 

Mönstret
Det rombiska mönstret är 
ett traditionellt sådant som 
förekommer i många olika 
varianter i både Mora och övriga 
Dalarna. 

I handtaget är det inte bara ett 
vackert sätt att hylla vår lokala 
förankring och historia. Mönstret 
ger också handtaget ett förbättrat 
grepp, som gör det mer bekvämt 
att använda kniven.

Hålet
Änden av handtaget har ett hål där 
exempelvis en snodd, paracord 
eller andra tillbehör kan fästas.

Polyamid
En specialtillverkad, extra kraftig 
polyamid används i tillverkningen 
av handtaget. Jämfört med andra 
polyamider ger den här varianten 
exceptionella mekaniska 
kvaliteter och gör det extremt 
slagtåligt. Handtaget är i det 
närmsta okrossbart.

Fulltången
Det 3,2 mm tjocka bladet löper 
hela vägen genom handtaget till 
bakdelen, vilket ger extra mycket 
kraft och styrka.

Handtagets form
Det symmetriska handtaget gör 
användandet av kniven väldigt 
flexibelt, då det kan användas av 
såväl vänster- som högerhänta.

Den droppformade designen är 
tillräckligt stor för att kniven ska 
ligga tryggt och säkert i handen.

Bladets finish
Bladet har en halvmatt finish som 
är mycket uppskattad av friluft-
sentusiaster. 

Skandinavisk slipning
Kniven har en speciell 
profilslipning, så kallad Scandi 
grind eller skandinavisk 
slipning, vilken gör det lättare att 
underhålla knivens skärpa.

Stålet
Bladet är 3,2 mm tjockt och 109 
mm långt. Det är tillverkat av 
14C28N, ett högkvalitativt svenskt 
rostfritt stål som är behandlat 
enligt våra egna unika processer i 
fabriken i Mora. 

Slipad rygg
Bladryggen är slipad för att 
kunna användas tillsammans 
med ett tändstål. Det innebär att 
du inte behöver använda själva 
knivseggen när elden ska tändas, 
vilket i sin tur gör att kniven håller 
sig skarp längre.
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Egenskaper

Multi-Mount
Morakniv Multi-mount är en 
mångsidig monteringslösning 
som tar ditt knivanvändande till 
nästa nivå. Den gör det möjligt att 
fästa kniven i stort sett vart du vill.

Det är kompatibelt med det 
standardiserade MOLLE-
systemet. Dessutom har det 
strategiskt placerade hål och 
skåror för olika slags remmar.

Med Multi-mountet kan du fästa 
och lossa kniven på bara några 
sekunder. Självklart är det också 
möjligt att ta kniven direkt ur 
knivslidan för ännu snabbare 
användning.

Kardborrebandet
Kniven hålls på plats i anordningen 
med ett kardborreband. Det gör 
både att kniven hålls säkert på 
plats samtidigt som den blir snabb 
och enkel att lossa.

Om du istället vill ha en mer 
permanent montering går det 
också att ersätta kardborrebandet 
med ett buntband.

Fulltången som 
klarar det mesta 
den utsätts för.

Sekundärlåset
När kniven används tillsammans 
med Multi-mount finns också 
möjligheten att placera ett 
sekundärlås på knivslidan. Det är 
till exempel en egenskap som de 
flesta militära användare kräver 
för användning med MOLLE-
systemet. Sekundärlåset är 
också användbart när du vill vara 
fullkomligt säker på att kniven 
sitter fast, till exempel under en 
skumpig färd med fyrhjulingen 
eller skotern.

Läderdetaljerna
Sekundärlåset är försett med 
läderdetaljer. Naturmaterialet 
är det självklara valet när det 
kommer till hållbarhet i detaljer 
som denna, som ofta används 
och nöts.
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Som en av USA’s mest välkända 
överlevnadsexperten vet Dave 
Canterbury exakt hur viktig en pålitlig 
kniv är. När utomhusäventyret blir 
en fråga om liv och död kan kniven 
vara den enda hjälpen som finns till 
hands.

Dave Canterbury har över 20 års 
erfarenhet av bushcraft och 

överlevnadsteknik. Han är grundare av 
den populära Pathfinder School där han 
håller kurser primitiva kunskaper som är 
ovärderliga om man plötsligt befinner sig 
på egen hand i naturen. Hans böcker har 
legat på New York Times bästsäljarlista 
och han har haft sina egna tv-serier på 
Discovery Channel.

“Den största fördelen med 
fulltångekniven är helt enkelt den totala 
styrkan i verktyget. Utan att tumma 
på storleken kan den klara vilka tunga 
uppgifter som helst, som till exempel att 
klyva stora vedträn.”

Just denna typ av uppgifter, de som 
involverar trä av något slag, är de där 
fulltångekniven verkligen kommer till sin 
rätt.

”Du kan hamna i en nödsituation när 
kniven du har i bältet är din enda livlina 
och då vill du att det ska vara en fulltånge. 

Med den kan du på ett säkert sätt bearbeta 
större trävolymer, vilket i förlängningen 
kan rädda ditt liv. Fulltången kan på så sätt 
bli din enda tillgängliga livräddare.”

När det gäller Morakniv Garberg har 
Dave testat på både möjliga och omöjliga 
sätt för att se vad den klarar.

”Jag har använt den för alla de uppgifter 
och situationer som den förväntas klara av.  
Allt ifrån att täljning och hantverk till att 
ta hand om jaktbytet, flå djur och splinta 
ved. Men också tyngre utmaningar, som 
att skära genom brosk eller klyva tjockare 
trädstammar. Enligt mig klarade Garberg 
alla prov på ett fullt tillfredsställande sätt 
och jag har inget tvivel om att jag kan lägga 
mitt liv i händerna på den här kniven om 
olyckan skulle vara framme.”

Han framhåller vikten av att känna till, 
lära sig och öva på att klara sig i naturen.

”Att gå vilse i skogen eller på fjället, att 
stuka foten eller få en liknande skada, kan 
utvecklas till en riktig nödsituation för de 
flesta. Det är just därför kunskaper om hur 
man överlever i naturen, av vad den har 
att erbjuda, så otroligt viktiga. Det borde 
vara av högsta prioritet att lära sig för som 
har ett aktivt friluftsliv. Även om det så 
bara handlar om en dagstur någon gång 
ibland, så är det verkligen värt att ha den 
kunskapen om naturen.

“Fulltången kan bli 
din enda tillgängliga 
livräddare”



Garberg
En av dessa fäbodar heter Garberg. Den hörde 
ursprungligen till den by där vår fabrik ligger och där alla våra 
knivar tillverkas. Garberg ligger vid en stor sjö som bildats 
av den närliggande vattendammen i Dalälven. Här har 
människor arbetat hårt i århundraden, när de mött naturens 
utmaningar och det krävande livet som självförsörjande 
bönder och hantverkare.

Att döpa vår fulltångekniv Garberg efter platsen och 
människorna som bodde på fäboden är vårt sätt att hylla 
vårt ursprung. Våra förfäder och Moras omgivningar är en 
stor del av vilka vi på Morakniv är idag. Kniven Garberg - det 
starka och hårt arbetande verktygen som gladeligen möter 
varje utmaning - är vår tolkning av livet som en gång levdes 
på fäboden med samma namn.

Namnen som 
berättar vår historia
Många små stugor och lador med djuren som betar på 
grästäppan utanför. De tidiga morgonarna inleds med 
att mjölka korna eller getterna. Sedan spenderas resten 
av dagen med arbete på och omkring gården. Det var så 
livet på fäbodarna såg ut, de platser där många människor 
tillbringade sina somrar förr i tiden. Månaderna i fäbodarna 
var viktiga för att förbereda sig inför vintern, till exempel för 
att göra ost och smör.

Under sommarmånaderna odlades marken närmast 
byarna och därför fick människor lov att flytta sitt boskap till 
andra områden. Varje by hade en eller flera egna fäbodar 
dit de vandrade. På så sätt rörde de sig från en plats till en 
annan för att låta djuren beta.

I Mora och de omgivande byarna har det alltid funnits 
många fäbodar och flera av dem finns var än idag. Husen 
används främst som sommarstugor, dit ättlingarna till de 
ursprungliga ägarna  åker under helger och högtider för att 
njuta av naturen och avskildheten.

Vissa av fäbodarna är fortfarande levande, med bönder 
och lantbrukare som tar med sig sina djur ut till fäboden för 
att låta dem njuta av en friare sommar.
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