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Pressmeddelande | Mora, 1 juli 2020 

Ny ordförande i Morakniv AB 

 
Årsstämman vid KJ Eriksson Förvaltning AB har valt en ny styrelse i KJ 
Eriksson Förvaltning AB och Morakniv AB. Till nya styrelsemedlemmar 
valdes Pierre Bengtsson och Per Arthursson. Björn Zachrisson, Anna 
Dahl och Kristian Florell omvaldes. Pierre Bengtsson är ny ordförande i 
styrelsen. 
 

En Morakniv är alltid tillverkad i Mora. 

Resan för Morakniv börjar 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora 
efter fyra år i Nordamerika. När han startade sin åkdonsfabrik såddes det första fröet till det 
som så småningom skulle bli företaget och varumärket Morakniv som vi känner det idag. 

I början tillverkade Frost-Erik endast knivar för fabrikens interna bruk, men produktionen 
skulle snart komma att växa och allt fler knivar kan skickas ut i såväl Sverige som världen. 
Idag omsätter Morakniv närmare 200 Mkr varav över 70% säljs utanför Sverige.  

“Jag är glad för det förtroende ägarna visar mig och det ska bli både utmanande och 
spännande att fortsätta Moraknivs resa ut i världen. Min erfarenhet och kunskap från lokala 
marknader på en global nivå är något jag tar med mig in i denna roll. En av mina första 
uppgifter blir att leda arbetet i rekrytering av en ny VD.” säger Pierre Bengtsson. 
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Lite fakta om Pierre Bengtsson: 

Pierre har alltid brunnit för lokala näringslivsfrågor och har ett stort engagemang för att 
skapa en positiv utveckling och samarbetet inom industrin i norra Dalarna. 

Pierre har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom i privatägda bolag, främst i 
MAFI, som VD och delägare. Pierre pendlar mellan boende i Mora och Stockholm. 

 

Kontakt: 

Pierre Bengtsson  

0709-179810 

pierre.bengtsson@mafigroup.com 
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