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Bergslagens
Knivgille
c/o Raimo Westerling
Ekeby Frommesta 5
692 91 Kumla
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Dalarnas
Knivförening
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c/o Lars Vikman
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c/o Jonny Skogmo
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c/o Peter Ahnell
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Gymnastikgatan 12
602 39 Norrköping
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För ett par år sedan la han av med tävlandet för att
man ska sluta när man är på topp, som Jan Jonsson
själv uttrycker det, men han fortsätter att skapa knivar
hemma i den lilla verkstaden i Vagnhärad.
TEXT OCH FOTO: MATS GYLLSAND

Användarnanm och lösenord till medlemssidorna:
medlem123 (ett ord) – båda fallen!
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Håret och skägget har sin förklaring. Under sin sjukskrivning slutade Jan upp att klippa och raka sig, flera år senare under en påskmiddag frågade hans
barn om det inte fick klippa och raka honom, det fick det men de lämnade en hårpiska och det karakteristiska skägget.

Jan Jonsson var tidig med att göra inlägg i bladen, här är inlägget en del av håligheten i slidan.

”Stabiliserat kommer aldrig in i min verkstad”
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med det, det vittnar inte minst alla
hans tävlingsframgångar om, och han
började tävla tidigt.
Att tävla var inget som han hade
planerat, men som så mycket annat i
livet var det tillfälligheter som förde in
honom på den banan.
– Jag var i Ludvika och hörde talas
om en knivtävling i Jättendal, vi skulle
upp till Norrland i samma veva så på
vägen upp lämnade jag in en kniv i
tävlingen.
Den inlämnade kniven möttes av ett
skratt.
– Det var inte kniven som de
skrattade åt, det var tekniken jag
hade använt. Jag hade använt älgpäls
i slidan, pälsen hade jag fått efter en
trafikdödad älg och det var tydligen
inte så vanligt att använda päls på det sättet.
Resultatet i första tävlingen blev en andraplats, och en

uppmaning om att fortsätta tävlandet.
– Tävlingen i Gysinge skulle avgöras ett par veckor
senare, men jag tyckte inte att jag hade några knivar som
jag kunde ställa upp med.
Hemma i Vagnhärad igen plockade Jan fram sina
knivar.
– Jag testade flera knivar i olika slidor för att få fram
några som såg så bra ut att de platsade på en tävling, säger
han.
Två knivar lämnade han in i Gysinge, och sista
morgonen smög han omkring bland montrarna där
knivarna låg.
– Jag såg den ena, finalkniv stod det på den, jag tittade
runt hörnet där min andra kniv låg, det stod finalkniv
även på den.
Han tog hem första- och andrapris i halvhornsklassen, i
sin andra tävling.
Efter prisutdelningen gick Jan tillbaka till sitt lilla
utställningsbord, men de ropade snabbt upp hans namn
igen.
– Jag fick pris för best in show, och jag hann inte

tillbaka till bordet, innan de ropade upp mig igen, då
hade jag även vunnit publikens pris.
Grand slam i Gysinge i sin andra tävling, det var något
som fick Jan att fortsätta att tävla.			
(upprepning)
Året efter Gysinge var han med i alla tävlingar som han
hittade i Sverige, och han placerade sig bra i samtliga.
Inför SM som avgjordes i Skokloster ett par år senare
ville han hitta på något annorlunda.
– Jag ställde upp med en kniv i varje klass, förutom
ungdoms- och damklassen där jag inte var kvalificerad.
Sju topplaceringar resulterade det i, och nu blickade Jan
ut från Sverige.
– Jag skickade en kniv till Fredrikshamn, och den vann
jag förstapris med och även publikens pris.
Något år senare hade han även blivit dubbel finsk
mästare och siktade in sig på Norge.
– Jag var i Elverum när jag hörde talas om Seljord i
Telemark, och där har jag varit med sedan dess, med
undantag för ett år då jag var på Island.
Numera tävlar han inte längre, i Sverige slutade han

t
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997 hade han aldrig slöjdat
tidigare, men efter ett par års
sjukskrivning tyckte familjen att det
var dags att han hittade på något.
Det blev knivmakeri, och det har
Jan Jonsson ägnat sig åt sedan dess.
– Jag åkte in till Clas Ohlson och
köpte en liten bandsåg, sedan har det
bara rullat på, säger han när vi träffar
honom hemma i huset i Vagnhärad.
Tidigt bestämde han sig för att han
skulle lära sig allt på egen hand – från
grunden.
– Jag gav mig fan på att jag inte
skulle gå någon kurs, jag köpte inte
ens några böcker, säger Jan med ett
skratt.
En av anledningarna till det var att
han inte ville efterapa någon annan
knivmakare, han ville finna sin egen stil från början.
Så här 18 år senare känns det som att han lyckades
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Jan är flerfaldig svensk och nordisk mästare. Han har även tävlat, och
vunnit pris i USA, men han åkte inte dit för att ta emot utmärkelsen.
– Smoking och champagne är inte min grej. Jag sitter hellre med en
kaffekask på en stubbe i skogen.
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JAN JONSSON
”Det ska vara naturliga material”
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”Lägga av, vad skulle jag göra istället?”
upp med tävlandet för mer än tio år sedan. När han
vann Årets Kniv i Elverum och därmed fick Norsk
knivförenings guldmedalj för två år sedan var det
sluttävlat.
– Man ska sluta när man är på topp.
Ända sedan han började tillverka knivar har Jan hämtat
mycket av sitt material i naturen.
– Det ska vara naturliga material, gärna sådant som jag
hittar själv ute i skogen. Jag gillar inte konstgjorda grejer,
säger han.
– Stabiliserat material skulle aldrig komma in i
snickarboden.
Ser man sig omkring i den lilla verkstaden invid Trosaån
ser man snabbt att han lever som han lär.
Det är lådor och skåp fyllda med fantastiska träbitar,
renhorn och andra material som han använder sig av.
– I början kunde jag ingenting om olika träd, men
kunskapen har kommit med åren, så jag hittar mycket
användbart under mina skogspromenader.
Björk-och sälgrot är de bitarna Jan helst jobbar med.
– Sälgroten har ofta barkinslag, men det är inget som
stör mig, det är naturligt så det får ofta hänga med
knivarna, men visst jag försöker hitta bitar utan bark.
Är du inspirerad av naturen när du skapar en kniv?
– Egentligen inte, vet inte riktigt vad som inspirerar
mig. Det handlar mer om att det är en utmaning att
komma fram till en lösning, att göra något bra av det
materialet jag jobbar med, säger han.
Han har gjort ett par blad själv, givetvis tävlade han och
vann med ett av dem, men föredrar blad gjorda av andra.
– Till bruksknivarna använder jag för det mesta ett
laminerat stål från Eje Brodin. Robert Mattson är också
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en favorit, men då handlar det om tävlingsknivar, säger
han.
Om drygt ett år fyller Jan 70, men han har inga planer
på att trappa ner.
– Brorsan brukar säga åt mig att jag ska lägga av, men
vad skulle jag göra istället? säger han.
Något mer tävlande blir det ju inte, men fler knivar att
njuta av blir det garanterat även i framtiden.
På Jan Jonssons hemsida kan du se fler knivar och även
se alla hans meriter: www.hornart.se

Jans fru Anita ägnar sig
även hon åt hantverk.

Om Jan Jonsson

Föddes 1947 i en liten by i Ångermanland - yngst av tio
syskon. Pappa arbetade i skogen, mamma skötte alla
barnen, de tre korna och en gris.
Bor i dag i sörmländska Vagnhärad i ett vackert hus vid
Trosaån.
Gift med Anita och de har två barn, Patrik och Patricia.
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