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Björklunds järnhandel. K.H.Renlunds museum.  



Johan Alfred Björklund (1850–1922) avbröt 
sin skolgång endast 13 år gammal och började 
arbeta som butiksbiträde i Edvard Holmlunds 
butik i Gamlakarleby. Efter att ha skaffat sig 
mera arbetserfarenhet bl.a. hos Finnilä & Co, 
grundade han år 1878 en egen minut- och 
partiaffär i huset där han börjat som biträde. 
Den då endast 28-årige privatföretagaren 
lyckades med åren utveckla sin affärsverksam-
het till ett av stadens ledande företag, som 
hade flera filialer ute på landsbygden. Han 
lyckades undvika konkurs på 1890-talet, då 
många konkursbon sålde sina varor till under-
pris. År 1910 utnämndes Björklund till 
kommerseråd.

Alfred Björklund. K.H.Renlunds museum. 



Björklunds båda handelshus var belägna 
invid Mannerheimplatsen, dåvarande 
Salutorget. Partiaffären flyttade år 1888 till 
hörnet av Torggatan och år 1910 köpte 
Björklund en affärsfastighet vid Storgatan i 
norra delen av torget, och grundade där 
stadens första järnhandel ”Alfr. Björklunds 
järnhandel”. I järnhandeln kunde man 
förutom spikar och skruvar även köpa t.ex. 
blandfrukt och tobak. Företaget leddes 
fram till år 1918 av Björklunds son Alfred 
Björklund d.y. (1878–1920).  År 1916 ombil-
dades företaget till ”Ab Alfr. Björklunds 
Järnhandel”.

Björklunds järnhandel år 1957 vid norra kanten av 
nuvarande Mannerheimplatsen. Peter Slotte, 
K.H.Renlunds museum.



Småningom utvidgades affärsverk-
samheten med filialer i bland annat 
Kelviå, Kannus, Haapavesi, Pulkkila, 
Vetil och Pihtipudas. Partiaffären i 
Gamlakarleby försåg butikerna 
med varor och transporterna ut till 
landsbygden sköttes med hästar.

Björklund idkade även utrikes-
handel, han importerade t.ex. kaffe, 
mjöl, socker, tyg, kortvaror och 
fotogen. Den största exportartikeln 
var tjära. 

Vi Neristassbor, Karleby hembygdsarkiv.
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Björklunds sätt att betala lön åt sina 
underordnade avspeglar kommerserådets 
karaktär. De anställda fick bokstavligen  
lyfta sin lön direkt ur kassan mot att de 
lämnade en lapp som kvitto. Då en av de 
anställda ville veta hur stor hans årslön 
egentligen var, svarade Björklund “Tag vad 
du behöver, jag har inte förbjudit det”.

Alfred Björklund, K.H.Renlunds museum  



Alfred Björklund hade kommunala och 
kyrkliga förtroendeuppdrag och var 
delägare i flera lokala företag. Från år 
1886 var han stadsfullmäktigemedlem 
i 30 år, och i kyrkorådet var han i 32 år. 
Han representerade staden vid natio-
nella handels- och industrimöten. År 
1872 var Björklund med om att stifta 
Gamlakarleby Segelförening och han 
var en av grundläggarna till Ab 
Österbottningen 1898.

Björklunds järnhandel 1923. K.H.Renlunds museum.  



Alfred Björklunds arv var en synlig del av
gatubilden i närmare 90 år. Efter Björklunds 
bortgång övergick järnhandeln i släktens ägo 
för en tid framöver, tills aktiestocken i början av 
1940-talet såldes till Hartmans i Vasa. Tio år 
senare köptes företaget av den tidigare chefen, 
Joel Sandkvist. På 1960-talet övergick järn-
handeln i helsingforsföretaget Oy Renlund Ab:s 
ägo. Affärsfastigheten förstördes i en brand år 
1972. På tomten uppfördes senare en saluhall.

Ändringsritningar för Björklunds järnhandel , godkända

1911. Karleby stadsarkiv. 



Järnhandelns kontorsarbetare omkring 1926-1927. Aina Sandelin. K.H.Renlunds museum.  
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