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Johan Alfred Björklund (1850-1922) kes-
keytti koulunsa ja aloitti 13-vuotiaana 
kauppa-apulaisena Edvard Holmlundin
liikkeessä Kokkolassa. Hankittuaan lisää
työkokemusta mm. Finnilä & Co:n tukku-
liikkeessä, Björklund avasi 1878 oman tukku-
liikkeensä samassa rakennuksessa, jossa hän
oli aikoinaan aloittanut apulaisena. Tuolloin
vasta 28-vuotias yksityisyrittäjä onnistui
vuosien mittaan kehittämään liiketoimin-
nastaan menestyvän yrityksen, jolla oli
haarakonttoreita useissa maaseutukunnissa. 
Hän onnistui välttämään yritystensä vara-
rikon 1890-luvulla, jolloin monet konkurssi-
pesät myivät tavaroita alihintaan. 1910 
Björklund sai kauppaneuvoksen arvonimen.

Alfred Björklund, K.H.Renlundin museo. 



Björklundin molemmat liikekiinteistöt
sijaitsivat Mannerheiminaukion, tuolloin
Kauppatorin, laidoilla. Tukku- ja vähittäisliike
siirtyi 1888 Torikadun varteen ja 1910 
Björklund osti torin pohjoisreunalla Isoka-
dulla sijainneen kiinteistön ja perusti siihen
kaupungin ensimmäisen rautakaupan, ”Alfr. 
Björklunds järnhandel”. Rautakaupassa tosin
saattoi naulojen rinnalla olla myynnissä myös
sekahedelmiä ja tupakkaa. Kaupan johdossa
oli vuoteen 1918 asti Björklundin poika Alfred 
Björklund nuorempi (1878–1920). Vuonna 1916 
yrityksestä muodostettiin osakeyhtiö ”Ab 
Alfr.Björklunds Järnhandel Rautakauppa Oy”.

Björklundin rautakauppa nykyisen Mannerheiminaukion
pohjoislaidalla vuonna 1957. Peter Slotte, K.H.Renlundin
museo.



Pääliikkeidensä lisäksi Björklun-
dilla oli parhaimmillaan seitsemän
haaraliikettä mm. Kälviällä, Kan-
nuksessa, Haapavedellä, Pulkki-
lassa, Vetelissä ja Pihtiputaalla. 
Liikkeisiin hankki tavaraa Kokko-
lassa toiminut tukkuliike ja kulje-
tukset maaseudulle hoidettiin
hevosilla. Björklund harjoitti myös
ulkomaankauppaa ja toi maahan
mm. kahvia, jauhoja ja sokeria, 
kankaita, työkaluja ja paloöljyä. 
Suurin vientiartikkeli oli terva.

Vi Neristassbor rf, Kokkolan kotiseutuarkisto.
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Kauppaneuvos Björklundin luonnetta
kuvaa hänen tapansa maksaa palkkaa. 
Alaiset saivat nostaa palkkaa kirjaimel-
lisesti kaupan kassasta jättämällä siitä
vastaavan kuitin. Kun eräs työntekijä
halusi kerran selvittää oman vuosipalk-
kansa, kauppaneuvos vain vastasi ”Ota, 
mitä tarvitset, minä en ole sitä kieltänyt”. 

Alfred Björklund, K.H.Renlundin museo



Alfred Björklund osallistui kunnalliseen
ja kirkolliseen päätöksentekoon ja oli
osaomistaja useissa kokkolalaisissa
yrityksissä. Vuodesta 1886 lähtien hän
oli 30 vuoden ajan kaupunginvaltuus-
tossa ja kirkkoneuvostoon hän kuului
32 vuoden ajan. Hän edusti kaupunkia
muun muassa valtakunnallisissa liike-
ja teollisuuskokouksissa. Björklund oli
1872 perustamassa purjehdusseura
GSF:ää ja hän oli sanomalehteä kustan-
taneen Ab Österbottningenin perus-
tajajäseniä 1898.

Björklundin rautakauppa 1923. K.H.Renlundin museo.  



Alfred Björklundin perintö oli näkyvä osa
kaupunkikuvaa lähes 90 vuoden ajan. 
Rautakauppa siirtyi perustajansa kuoleman
jälkeen joksikin aikaa suvun hallintaan, 
kunnes yrityksen osakekanta 1940-luvun 
alussa myytiin Hartmanille Vaasaan. 
Kymmenen vuotta myöhemmin liikettä
aiemmin johtanut Joel Sandkvist osti
yrityksen, ja 1960-luvulla liike siirtyi
helsinkiläisen Oy Renlund Ab:n omistukseen. 
Kiinteistö paloi vuonna 1972 ja paikalle
rakennettiin myöhemmin kauppahalli.

Björklundin rautakaupan muutospiirustuksia, 

hyväksytty 1911. Kokkolan kaupunginarkisto. 



Rautakaupan toimistotyöntekijöitä vuosien 1926-1927 tienoilla. Aina Sandelin. K.H.Renlundin museo.  
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