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Mondaine
Den svartvita klockan med röd sekundvisare har hjälpt tågresenärer 

att ta plats inför avgång sedan mitten av 1940-talet. I dag är den 
schweiziska designikonen känd långt utanför landets gränser –  

och finns även för hemmabruk. 
Text ELLINOR THUNBERG

Sekundvisaren glider mjukt fram över urtavlan 
på 58,5 sekunder för att snabbt stanna till vid 
tolvslaget innan den ger sig iväg på ett nytt varv. 
Den karaktäristiska pausen uppkom eftersom 
järnvägsstationernas klockor tidigare synkro-
niserades med hjälp av en huvudklocka. Den 
röda paddelformen maskerar stoppet och syns 
på långt håll, med inspiration från dåtidens 
signalsystem. Mannen bakom designen hette 
Hans Hilfiker och föddes i Zurich 1901. Han 
började jobba som ingenjör på järnvägsbolaget 
Schweizerische Bundesbahnen (SBB) i början av 
1930-talet, men klockan som gjorde honom 
känd skapades 1944. Drygt 40 år senare – 1986 
– skapade klockföretaget Mondaine det första 
armbandsuret med licens från SBB. I dag gör de 
en rad varianter för hemmabruk, inklusive 
klassikern med inramning av borstad aluminium, 
för alla som söker lite schweizisk punktlighet  
i vardagen. ◆

Mondaine
Vad Schweizisk järnvägsklocka 

Vem Hans Hilfiker (1901–1993)

När 1944

Hur Stilren design som tagit sig från 
tågperrong till vardagsrum, sängbord 
och handled.

Varför Stationsklocka skapad för det 
schweiziska järnvägsbolaget SBB, som  
i dag även är en klassiker i hemmet och 
på armen, av klockföretaget Mondaine.

rum design  nr 1  – 2018  147

rumdesign_1801_147-149_klassikern.indd   147 2017-12-13   16:40



klassikern

Det är just typografi som är grundbulten i den ”schweiziska 
stilen” –  en genre av grafisk form som även kommit att 
kallas för ”den internationella typografiska stilen”. Här är 
budskapet i fokus och texten skrivs med enkla sans-seriffer 
– bokstäver utan fötter, eller klack, som avslutning. Den 
minimalistiska stilen växte fram under 1900-talets första 
hälft och då framförallt under 1950-talet där tidstypiska verk 
ofta byggde på rutmönster och ibland kombinerade typografi 
och fotografi. En tongivande formgivare var Josef Müller- 
Brockmann (1914–1996) som bland annat designade en rad 
kända posters för Zürich konserthall. Den enkelhet som går 
som en röd tråd genom den schweiziska stilen kommer från 

Schweizisk stil
Inget typsnitt har fått så mycket tid i rampljuset som Helvetica.  
Den raka och rena bokstavsserien föddes i 1950-talets Schweiz  
och har satt hemlandet på kartan när det gäller grafisk design  

och typografi. Vi tar en titt på den schweiziska stilen.
Text ELLINOR THUNBERG

bland annat Tyskland och Nederländerna, med Bauhaus och 
De Stijl som influenser. Redan i slutet av 1800-talet publice-
rade tyska Berthold Type Foundry sans-seriffen Akzidenz- 
Grotesk, som senare kom att inspirera till skapandet av 
Helvetica 1957. Mannen bakom den senare var formgivaren 
Max Miedinger, i samarbete med Eduard Hoffmann och 
Haas Type Foundry. Först gick typsnittet under namnet 
Neue Haas Grotesk, men snart döptes det passande nog om 
efter hemlandets latinska namn, Helvetia. Kanske kände de 
på sig att Helvetica skulle ge sig ut på ett segertåg över världen 
och erövra företagsloggor, tunnelbaneskyltar – och få en 
egen dokumentär. ◆

Konstverket Überholen ...? Im Zweifel nie! av Josef Müller-Brockmann, 1957,  
Museum für Gestaltung Zürich, Poster Collection.
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1936
Josef Müller-Brockmann öppnar 
designstudio i Zürich. Hans sätt 
att använda typografi inspirerar 

grafiska formgivare än i dag.

1957
Helvetica skapas för Haas Type 

Foundry. Typsnittet går dock från 
början under namnet Neue Haas 

Grotesk.

1960
Helvetica får sitt nuvarande namn 
som en hommage till hemlandet 

Schweiz latinska namn – Helvetia. 
Ett namn som dessutom är lättare 

att uttala och mer gångbart 
internationellt.

1958
Den schweiziska stilen får eget 
magasin – Neue Grafik – med 

bland andra Josef Müller- 
Brockmann i redaktionen.

1968
Flygbolagsjätten American  
Airlines logga designas av  

Massimo Vignelli i typsnittet 
Helvetica. Loggan kommer att 

förbli orörd fram till 2013.  
Även andra stora företag som 
Apple, Toyota, Motorola, Knoll, 
Nestle, Microsoft, Nasa och så 

klart Luft Hansa använder 
Helvetica till sina loggor. 

1989
Skyltarna i New Yorks tunnelbana 
går från Standard till det populära 
typsnittet Helvetica som officiellt 
typsnitt. Även denna formgivning 
görs av den legendariska desig-

nern Massimo Vignelli.

1984
Steve Jobs tar in Helvetica  
i Macintosh, vilket gör att  

typsnittet numera inte bara är  
en favorit bland designer, utan  

blir standard-sans-serif.  
Typsnittet förblir standard  

i iOS fram till 2015. 2007
En dokumentär helt tillägnad 

typsnittet Helvetica har premiär 
och  blir en succé.

Bakom kulisserna
Utställningen Processes pågår på Museum für 
Gestaltung i Zürich till och med 15 juli 2018 och ger  
en bred inblick i designprocessen hos bland annat 
Adrian Frutiger och Josef Müller-Brockmann.

1967
Helvetica smyger sig in i  

designen på Yankee Stadium.  
Föga förvånande syns det år 1968 

överallt i USA. Det är numera 
typsnittet med stort T för  

amerikanerna. 
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