Mora, 13 juni 2019

Blommor & bin med Morakniv
Morakniv och Pernilla Nordman går samman för Naturskyddsföreningens
aktiva operation Rädda Bina genom att auktionera ut unika set med Morakniv
Steak Knife handmålade i kurbits. Kreatören Pernilla Nordman vid Studio
Kurbits har genom penseln och klara färger gett liv åt hela 42 stycken (21 set)
knivar från Morakniv, unika i sin design och lyster. Motiven är kända svenska
sommarblommor i kurbits-stil som gör sommardukningen till något utöver det
vanliga.
”Jag tycker det känns väldigt fint att få vara del av detta projekt då det bidrar till
Naturskyddsföreningens fantastiska arbete med att värna om miljön och den biologiska
mångfalden. Det är en fråga jag brinner mycket för, inte minst sedan jag blev mamma för 6
månader sedan. Jag vill ju att min son ska växa upp i en hållbar och vacker värld han också.
Att kurbitsmotiven jag målat är inspirerade av svenska blommor är också relaterat till våra
viktiga bin, utan dem finns inte denna blomsterprakt runt oss i framtiden och visst älskar vi
all våra färgglada sommarängar!”, säger Pernilla Nordman.
Kritiskt läge för bin
Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Enligt forskare är en tredjedel av
Sveriges 270 vilda biarter på väg att försvinna på grund av gifter, matbrist, ett förändrat
landskap och klimatförändringar. En utveckling som kan få allvarliga konsekvenser för
mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och
andra insekters livsviktiga arbete, ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är
pollinerad av dem.
Överskottet av vinnande bud går oavkortat till insamlingen Rädda Bina.
Naturskyddsföreningen är en ideell förening som har kraften att påverka naturskydd och
miljövård. Med andra ord, en förening vi litar på med våra liv.
“Vi är väldigt glada över att vi med våra knivar kan kombinera kultur och natur för att bidra
till en såpass viktig insamling”, säger Henk Noback, VD på Morakniv.
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Auktionen auction.morakniv.se inleds måndag 17 juni klockan 8.00 och pågår till fredag 21
juni klockan 23.59. Knivar finns att skåda i både Morakniv Concept Store Stockholm,
Kungsgatan 19 och Morakniv Concept Store Mora, Kyrkogatan 6.
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