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En klassiker återvänder 

När bestickserien Scandia designades 1952 av Kaj Franck var de något av en revo-
lution. Det skakade om befintlig design och satte en ny standard precis som Teema 
som designades av Franck samma år. Scandia blev en av de mest älskade vardags-
klassikerna i finska hem. Nu återvänder kollektionen till Iittalas sortiment som en 
varaktig följeslagare av vardagsmiddagen. 

 

 
 
Franck designade Scandia samtidigt som 
klassikern Kilta (idag känd som Teema). 
Produkterna följde samma filosofi som Kaj 
Franck är så välkänd för: funktionell vardags-
design där form följer funktion och där pro-
dukterna är förenklade och tidlöst estetiska för 
vardagslivet.  

Medan människor i det kontinentala Europa 
och i välbärgade skandinaviska länder an-
vände silverbestick som standard, använde 
finländare, som hade fullt upp med att bygga 
upp landet efter kriget, enkla och robusta 
stålbestick producerade av lokala fabriker som 
Hackman och Fiskars.  

Under 1950-talet förnyade Kaj Franck duk-
ningen genom att krossa idén om kompletta, 
dekorativa middagsuppsättningar och ersätta 
dem med multifunktionella, kombinerbara och 
oumbärliga tallrikar i förenklad, enfärgad 
design. Att även tänka om när det kom till 
bestick var ett logiskt tillägg till enhetligheten. 
Han plattade till gaffelns tänder och skapade 
en kraftig bas för att göra det lättare att få upp 
ärtor och ris från tallriken. Skedens design 
blev rundare och djupare för att passa bättre 
till soppa, kaffeskeden fick en storlek som 
gjorde den användbar till mer än ett ändamål. 
I salladssetet var båda delar designade efter 

samma form för att säkerställa en kostnadsef-
fektiv produktion. Kraftig struktur och linjer i 
handtagen bidrog till ergonomi och stabilitet.  

Scandia skapades för finländarens praktiska 
vardagsbehov och under dess 40 år av pro-
duktion blev det ett av de mest populära och 
älskade besticken i Finland. Den dramatiskt 
annorlunda designen förnyade sättet som 
vardagsbestick designades och uppfattades på, 
efter Scandia blev denna typ av design mo-
dern, internationell standard. Scandia var Kaj 
Francks enda bestick; av tre olika modeller 
var det den enda som tog sig hela vägen till 
produktion. 

Scandia kompletterar Iittalas bestickutbud 
med ett vardagsval som vackert passar ihop 
med Francks övriga vardagsklassiker, Teema 
och Kartio som under 2016 lanseras i en ny, 
nostalgisk smaragdgrön färg. Bestickens något 
större storlek passar dagens dukade bord och 
blir ett trevligt komplement för samlare. För 
de lyckliga som har några av de klassiska, 
mindre besticken, passar dessa utmärkt som 
dessert- eller förrättsbestick att kombinera 
med det nya setet som nu består av de mest 
nödvändiga delarna, precis så som Franck 
ville ha det. 

 

Scandia finns i butik från januari 2016.  
 
För ytterligare information: 
Helena Petterson, PR-manager  
e-post: helena.pettersson@fiskars.com 
 
iittala.com 
 
Produktlån:  
Trendgruppen PR 
 showroom@trendgruppen.se  
 
Högupplösta bilder kan laddas ner från:  
materialbank.iittala.com   
Användarnamn: tempuser   
Lösenord: Piilopaikka 
 
För högupplösta bilder klicka här  

mailto:showroom@trendgruppen.se
http://fiskars.digtator.fi/public/c8549c6c2439.aspx
http://fiskars.digtator.fi/public/5b0f8a4e24FA.aspx


  
 
 

 

Produktinformation 

     
     
Scandia kaffesked, rek. pris 69 kr 
 

 Scandia matgaffel, rek. pris 99 kr  Scandia matkniv, rek. pris 99 kr 

     

  
 

   
      
Scandia matsked, rek. pris 99 kr  Scandia salladsbestick, rek. pris 399 kr  Scandia set om 24 delar, rek. 

pris 2 199 kr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iittala is a brand registered by Fiskars Group. 


