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Många bruksföremål som såldes under 
första hälften av 1900-talet i Finland 

bar ett finskspråkigt namn. Namn hämtades 
från flora, fauna, orter, Kalevala och natio-
nella motiv. Produkter som hade finska namn 
marknadsfördes särskilt till den finskspråkiga 
befolkningen. Bakom fenomenet går det att 
hitta tidens allmänna rådande trender: natio-
nalism, fennomani och karelianism.

     Finska språket och kulturen hade formats 
under den redan länge fortsatta svenska 
perioden. Det geografiska Finland var först 
och främst finnarnas land, men på dess kuster 
bodde svenskspråkig befolkning som hade 
livligare kontakter till Sverige än resten av 
befolkningen. Under 1600-talets integrations-
politik strävade man efter att knyta Finland 
starkare till moderlandet Sverige. Svensk-
språkigheten blev ett villkor för att vara med i 
ett stånd. En stor del av ståndspersoner som 

bodde på finska områden bevarade ändå sitt 
kunnande av det finska språket.

Andelen finskspråkiga var 22 % av hela 
Svenska rikets befolkning, men i autonoma 
storfurstendömet Finland i det ryska kejsar-
dömet efter år 1809 var den ca 87 %. De 
finskspråkiga blev en majoritet från att ha 
varit en minoritet i samband med maktskif-
tet. På grund av nationalismen började man 
söka den finsknationella identiteten och egna 
folkets historia samt uttrycka nationens värde 
och att den var unik. Folkdiktning och filologi 
värdesattes. Första upplagan av Elias Lönn-
rots Kalevala publicerades 1835.

Senare hälften av 1800-talet var den starkaste 
perioden för fennomanin som hade skapats 
under första hälften av samma sekel. Fenno-
manerna ville föra finskheten och finska 
språket till en regerande ställning i vårt land. 

För finskspråkiga hade svensksprå-
kigheten blivit ett negativt fenomen, 
vilket syntes i landets ämbetsspråks-
förändring. Förryskningspolitiken vid 
sekelskiftet främjade fennomanins 
popularitet.

Med karelianismen, som var som 
starkast under 1890-talet, strävade 
man efter att komma till finska 
kulturens ursprungliga källor som 
representerades av Karelen. Forskare 
och konstnärer fann Kalevalalandska-
pet samt finnarnas rika historia ur 
Karelen. Folkdiktningen och namn-
beståndet i Kalevala symboliserade 
finskhetens rötter. 

Bland finsksinnade uttrycktes finsk-
heten på olika sätt. Det egna språket 
och lyftandet av dess värde steg 
på en central plats. Sista decen-
nierna av 1800-talet såg framstegen 
av den finskspråkiga pressen och 
litteraturen samt de finska motiven 
inom konsten och förstärkandet 
av de finskspråkiga bildade klas-
serna. Enligt språkförordningen som 
trädde i kraft år 1900 blev finskan ett 
jämställt språk med svenskan och 
ryskan vid ämbetsverk.

Nationalismen i 
bruksföremål



I en finskspråkig persons liv kom språkfågor-
na fram främst då när man var i kontakt med 

svenskspråkiga eller då man hade ärenden till 
myndigheterna. Den egna åsikten i språkfrå-
gan kunde man framlägga genom att byta sitt 
namn till finskspråkigt. Stora namnbytesår var 
1906, J. V. Snellmans 100-årsdag och 1935 
då publiceringen av Kalevala hade 100-års-
jubileum. Ändrandet av efternamnet var ett 
personligt beslut, och ofta var det endast en 
del av samma familjs avkomlingar som bytte 
namn. 

Också bland urmakarna fanns det många som 
hade förfinskat sina efternamn. En av dem 
fennicerade sitt namn enligt sitt yrke. Den i 
Karelen år 1857 födde urmakaren Erik Johan 
Malakiasson Herlin blev Aikala (aika = tid) år 
1857. Aikatalo eller ”tidshuset” som finns på 
Mikaelsgatan i Helsingfors har fått sitt namn 
enligt Aikalas urmakaraffär som fanns där.

Urmakaren 
väljer 

ett namn

 
Ovan: 
Finska urmakare E.J. Herlin och C.U. Bergström i Schweiz. 
Finlands Urmuseum.

Till vänster: 
Illustration från sommarkatalog 1913 av Arvid Hackzell AB. 
Nationalbiblioteket. 

 
 
  
 



Finska namn förekom i många husfäders 
fickur, så som i andra bruksföremål. Dessa 

ur var i utlandet tillverkade klockor som 
marknadsfördes med finska namn. Det finska 
namnet symboliserade nationalism och det 
var också bekant för en finsk köpare. Uren var 
lämpligt billiga med tanke på finska kunders 
plånböcker. Namnets språk kan nuförtiden 
också ha motsatt effekt. Ibland uppskattas 
utländska namn mera än finska produktnamn. 
Många av de urmakare som under början av 
1900-talet hade förfinskat sina efternamn 
sålde gärna ur som hade finska namn.

Namnet till uret köptes vid beställningsskedet 
av fabriken som tillverkade uren. Utseende-
mässigt kunde samma ur förekomma på olika 
håll i Europa med olika namn. Finskheten i 
urets namn gav klockan en inhemsk prägel. 

Urverken var mekaniska i de ur som såldes 
med finska namn. Uren hade ett rimligt pris, 
men de hade relativt hållbar kvalitet. Till 
exempel minns många fortfarande hur de 
gamla schweiziskproducerade Leijona-uren 
var långvariga visare av tiden.
 
 

Varför just 
ett lejon? 
Varför blev just lejonet kanske Finlands 

kändaste urmärkes symbol? I urmärken har 
det förekommit flera olika djurarter från stora 
rovdjur till fåglar och fladdermöss. Många djur 
som har funnits i finska ur har varit främman-
de i den finska naturen, så som leoparden, 
jaguaren eller isbjörnen. Den som har visat sig 
vara populäraste och långvarigaste är ändå 
lejonet, som har förekommit i ur både som 
bild och namn.

Den fabrik som först tillverkade 
Leijona-ur torde ha varit schwei-
ziska Manufacture d’horlogerie 
Lion SA, som använde en logo 
med ett lejon med två svansar 
från och med året 1892. Logon 

Ett bekant namn i fickan
har trots allt 
funnits i ur redan 
under 1880-ta-
let, framställt av 
Albert Kenel, som 
senare flyttade till 
Lion-fabriken för 
att jobba. 

Under Leijona-
urets första år 
var finskhetsidén stark, 
vilket kan ha ökat logons 
popularitet. Lejonet finns 
i Finlands vapen på en 
röd bakgrund och har 
symboliserat finskhet. 
Lejonet har varit ett 
populärt produktnamn 
i många andra varor vid 
sidan om ur. Populära har 
varit bl a Leijona-gummistöv-
lar, Leijona-radion och Leijona-
pastiller.

Leijona-urens logo har förändrats lite grand 
under årens lopp. Första årens lejon såg 
snäll ut och var en maskot med två svan-
sar, men under krigstiden blev det en stark 
figur, som presenterades i reklamer som 
en mörk silhuett. Under 1980-talet provade 
man med en stående lejonfigur, men senare 
återvände man till lejonet med två svansar, 
som man hade insett att var bra. 
 
 

”Stadigt, 
pålitligt 
kvalitetsur”
Leijona-urens kvalitet har bestämts av 

beställarens önskemål. Man ville ha ur som 
hade ett lagompris för vanliga människor och 
man ville också ha lämpliga bruksklockor. I 
äldre Leijona-fickur använde man ett stort och Nationalbiblioteket.



bastant urverk. Dessa urverk hade inte ett så 
kallat kalibernummer.  På 1930-talet övergick 
man till FHF 3-typens urverk, som var rätt 
allmänt bland andra märken ända fram till 
1950-talet. I Leijona-väckarur, vars tillverkning 
påbörjades antagligen i slutet av 1920-talet 
eller helt i början av 1930-talet, har man 
åtminstone använt Becker-urverk.

I början av 1950-talet tillverkades Leijona-fick-
ur av schweizaren Camille Barre 

och i mitten av 1960-talet hade 
produktionen koncentrerats 
endast till Olma-urfabriken. 

Rowenta och E. Jacquat har åtminstone varit 
andra tillverkare. Vihna Oy tillverkade Leijona-
väggur under 1950-talet. Urtekniskt var uren 
likadana som Ready-vägguren som Vihna Oy 
hade tillverkat.

Fram till mitten av 1970-talet hade kvartsuret 
undanträngt sina föregångare. Vid detta skede 
flyttades också tillverkningen av Leijona-uren 
till Japan, där denna teknik var före sina täv-
lares i Europa. När tekniken utvecklades blev 
prisnivån också väldigt konkurrenskraftig och 
kvartsurens tid hade också börjat för Leijona.

Lindroos,  
Perkko och 
Leijona
 

Importen och partihandeln av ur sköttes av 
utländska aktörer kring sekelskiftet 1900, 

men det fanns ett behov för inhemska aktörer. 
Ett av de första finska import- och partiaffä-
rerna grundades av urmakaren Johan Werner 
Lindroos i Tammerfors 1894.  Partiaffären J. 
W. Lindroos har ansetts vara den första af-
fären som importerade och grossisthandlade 
Leijona-ur. De första Leijona-uren kom till 
salu i början av 1900-talet. Den första kända 
reklamen där Leijona-uret förekommer är från 
år 1907. I priskataloger som publicerades av 
Lindroos förekom Leijona-uren åtminstone 
redan 1909.

År 1917 blev Lindroos allvarligt sjuk och han 
sålde sin affär i Tammerfors med grossist-
verksamheten 1919 till Oy Perkko, som hade 
grundats ett år tidigare av bröderna Jalo, Oiva 
och Urho Perkko. Leijona varumärket övergick 
till Oy Perkko senast 1923. 1910-talets slut 
var en lönsam tid för att grunda ett grossist-
företag, eftersom det i Första världskrigets 
svallvågor fanns en brist på många varor och 
det var svårt att få tag på dem. Oy Perkko 
växte snabbt till ett av urbranschens största 
grossistföretag och det lyckades skaffa sig 
själv representationen för många urmärken.

Till att börja med bestod Leijona-urvalet 
främst av fickur, vars material var silver och 
nickel.  Med hjälp av speciella fodral kunde 
fickuren också bäras på handleden, tills de 
första riktiga armbandsuren kom också till 
salu under 1920-talet. Även kvinnor hade sina 
egna modeller av armbandsur.  

Under mellankrigstiden konsoliderade Leijona 
sin position som hela folkets ur, och uret 
betraktades som hållbart och lagom billigt. 
Redan i 1920-talets reklamer berättades att 
Leijona var det mest använda uret. Urmakaren 
Lyytikäinen som reparerade ur på fronten i 
Fortsättningskriget har också berättat det van-
ligaste uret som män hade var just Leijona.

I Leijona-uren har man alltid följt urbranschens 
tekniska utveckling. 1970-talet framförde 



Oy Perkko grundades 1918 av brö-
derna Jalo, Oiva och Urho Perkko.
Företagets affärsutrymmen vid 
Alexandersgatan 48 på 1930-talet.  
Finlands Urmuseum.
 

Postorderfirmorna har nått sina kunder 
redan över ett helt sekel i Finland. I och 

med att läskunnigheten blev allmännare och 
befolkningen blev rikare samt på grund av 
postverkets föränderliga roll gav alla dessa 
fenomen tillsammans fart åt postorderförsälj-
ningens tillväxt under början av 1900-talet 
i Finland. Vackra illustrerade postorderka-
taloger och representanter med välsmorda 
munläder spred ordet runt i Finland om 
konsumtionsvaror som erbjöds ute i världen, 
om vilka många finländare började drömma 
om. I postförsäljningen mötte försäljaren 
kunden genom katalogen och därför satsade 
man stort på dem, både i fråga om layout och 
också i upplagans mängd. 

De tidiga postorderkatalogerna beskriver väl 
hur ur marknadsfördes och såldes i Finland. 
Uret var ett av de första försäljningsartiklarna 
i postorderaffären. Försäljningen och mark-
nadsföringen av ur fick många nya inslag 
under början av 1900-talet i Finland. En stor 
del av uren kom före Första världskriget till 

Ur i postorder-
kataloger

med sig kvartsuren och 90-talet Ecodrive-
modellerna. Genom att omforma sig enligt 
finska konsumenters smak och tidens krav har 
Leijona lyckats behålla sin popularitet genom 
åren och är fortfarande ett av Finlands mest 
sålda urmärken.

landet via representanter av utländska urfa-
briker. När finska grossistföretag stabiliserade 
sin position under första åren av 1900-talet 
blev så kallade priskatalogsaffärer de största 
importörerna av ur, som kan anses vara Fin-
lands första postorderföretag.

Partiaffärernas ombud eller agenter hade en 
väsentlig roll i postförsäljningen av ur. De 
cirkulerade runt inom sitt eget område och 
sålde bland annat olika ur åt sina kunder och 
bekanta. Så här spreds uren också till orter 
där det inte fanns urmakaraffärer. Urmakare 
och försäljare behövde å sin sida inte upp-
rätthålla dyra affärer i varje socken, eftersom 
saker gick genom ombud och postförsäljning 
behändigt till kundernas händer. Värdefulla fö-
remåls som klockors priser var sålunda lägre, 
eftersom detaljhandelns försäljningsprovisio-
ner föll bort. Många insåg detta och postför-
säljningen började blomstra i Finland.

Det kan sägas att postförsäljningen i Finland 
började år 1897, när affärsmannen Einar O. 



vackra kataloger illustrerades av hans dotter 
Maire Wuorio. I Wuorios ur fanns bland annat 
klockor med namnen Ihanne och Invar.

Fastän uret hade fått ett marknadsförings-
namn i katalogen betydde det nödvändigtvis 
inte att namnet beställdes till urtavlan från 
fabriken. Några kända märken så som Leijona, 
Ivalo, Otava, Pekka och Suomi var nästan från 
början med i urtavlorna också. 

Nyberg började sin verksamhet i Vasa. Nyberg 
översatte sitt namn år 1906 till Eino Louhivuo-
ri. Louhivuori gjorde en mycket framgångsrik 
karriär inom postförsäljningen. Under första 
åren hade han olika ur som försäljningsartik-
lar och senare fanns det i det rikliga urvalet 
bland annat cyklar och symaskiner. Företagets 
mångsidiga illustrerade kataloger väckte in-
tresse under en tid då man sällan såg illustra-
tioner i dagstidningar. Många kunde beundra 
varorna även om de inte gjorde en beställning.  
Katalogens bilder och varornas namn skapade 
föreställningar hos kunden. Urens finska namn 
i katalogen är ett gott exempel på detta. Lou-
hivuori kan ha varit en av de första försäljarna 
som hittade på att namnge sina produkter 
med finska namn. I det rikliga urvalet fanns 
många bekanta namn. Exempel på ur som 
Louhivuori sålde är bland annat Kullervo, 
Ahti, Kaleva, Otava, Sampo, Tapio, Ilmari-
nen, Ukko, Sampsa, Toveri och Jalo.

Många försäljare och urmakare följde Lou-
hivuoris framgång. Under början av 1900-ta-
let uppkom det en antal postorderföretag 
från kusten till de inre delarna av landet. 
Vasabon Theodor Wuorio grundade ett eget 
företag år 1902 enkom för postförsäljning. 
I postpaketens försändningsaffär O. Theod. 
Wuorio uppmanas det i en illustrerad prislista: 
”Lystring! Bevara denna prislista och visa den 
också åt andra, ty den har lämpliga saker för 
alla. När ni har beställt varor från oss skall ni 
likaledes visa dem för grannarna.” Wuorios 

Nationalbiblioteket. Nationalbiblioteket.
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