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Arabia hyllar vänskap tillsammans med muminfamiljen 

 
 
Arabia lanserar en ny festserie med illustrationer från den älskade berättelsen Vem ska trösta 
Knyttet?. Nu får alla muminälskare en chans att hylla vänskapen när de dukar för sina nära 
och kära. 
 
Den sorgsna men vackra berättelsen Vem ska trösta Knyttet? skildrar en poetisk historia om 
det ensamma Knyttet, som beger sig ut på äventyr för att övervinna sina rädslor och finner 
vänskap i Skruttet. När historien börjar är Knyttet väldigt ensam, tyst och blyg. Han är 
mörkrädd och kan inte hitta någon att dela sina känslor med: 
 
“Det var en gång ett litet knytt som bodde 
alldeles ensam i ett ensamt hus. 
Han var nog långt mer ensam än han trodde 
på kvällen när han tände alla ljus” 
 
Knyttet tycker om att ta promenader längs havet, och en dag hittar han en flaskpost på 
stranden. Brevet kommer från en ensam och rädd flicka kallad Skruttet som också letar efter 
en vän. Knyttet sparar brevet, det första han någonsin fått, och ger sig ut på en resa för att 
finna Skruttet. Historien som började så sorgligt är på väg att få ett lyckligt slut:  
 
“Nu tröstar vi varandra, 
Och är aldrig rädda mer!” 
 
 
 



        
 
Pressmeddelande januari 2016                                                                                                                          
 
 

© Moomin Characters TM                                  

 

Tove Jansson har författat klassiska historier som berör många tidslösa livsfrågor: kärlek, 
rädsla, vänskap och äventyr. Produkt- och marknadschef Nora Haatainen berättar att många 
människor över hela världen identifierar sig med muminberättelserna: 
”Muminprodukterna är mer än bara serviser. De är tidlösa artefakter som används för att hylla 
vänskap och muminvärldens livsfilosofi. Vi vet att muminfans uppskattar meningsfulla teman, vilket 
gav oss inspiration till den nya produktfamiljen.” 
 
När vänner samlas, kan bordet dukas med den nya mumin Vänskap-servisen från Arabia. Fler 
produkter i serien tillkommer i slutet av 2016. 
 
Vänskap finns i butik från mitten av januari 2016. 
 
Högupplösta bilder hittar du här 
 
Serveringsskål 23 cm, 449 kr      
Kanna 1L, 479 kr                  
Burk med lock 1,2L, 479 kr           
 
Bilderna kan laddas ner från: 
materialbank.fiskars.com 
Användarnamn: tempuser 
Lösenord: Piilopaikka 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Helena Pettersson, PR-manager, e-post: helena.pettersson@fiskars.com eller telefon 076-721 
76 29 

http://fiskars.digtator.fi/public/829f579e24FE.aspx

