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Värmländska byggnadsminnen 

Wahlundsgården 
 

 

 

Kommun :  Kristinehamn 

Socken:   Visnum 

Funktion:  Flerfamiljsbostad, kontor och butikslokaler 

Tillgänglighet:  Gården är inte öppen för besökare. 

Beskrivning 

Med sitt läge intill Vänern kom Kristinehamn att få en stor betydelse som hamn- och handelsstad 
under den värmländska bergslagens storhetstid. Förr fanns det flera större handelsgårdar i staden, 
men endast en av dessa är bevarad, Wahlundsgården. Gården ligger centralt i Kristinehamn, på 
Södra torgets västra kortsida. Anläggningen, uppförd 1806 av bergsfogden och rådmannen J E 
Knidstedt, utgörs av manbyggnad, två flyglar och uthuslängor i en öppen fyrkant. Gården 
beboddes under åren 1838-77 av köpmannen Gustaf Wahlund, som sannolikt gett den dess 
nuvarande utseende. 

Huvudbyggnaden ligger i gatulivet och utgör en frontfasad till torget, medan de två flyglarna står 
utmed sidogatorna. Byggnaderna ramar in en grusad gårdsplan med en rundel av gräs med ett 
vårdträd i dess mitt. På västra delen av tomten ligger gårdens uthusbyggnader. Trädgården 
avgränsas mot gatorna av ett vitmålat staket av trä.  

Samtliga byggnader är timrade i två våningar och klädda med ljusgul panel. Det brutna taket är 
lagt med skiffer från Glava. Manbyggnaden har en pilasterindelad gatufasad med bred frontespis 
och huvudingång mitt på långsidan. Långsidorna bryts upp av sju höga fönsteraxlar. 
Gårdsfasaden är mindre påkostad med något lägre fönster på undervåningen och en enklare 
dubbeldörr, klädd med snedställd panel. 

Den norra flygelbyggnaden var tidigare brygghus, men är nu ombyggd till bostadshus. Den södra 
flygel var tidigare förvaltarbostad och fungerar idag som bostadshus. 

Skyddets omfattning i sammandrag 

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören på tomtens samtliga byggnader samt delar av interiören 
i huvudbyggnaden och de två flygelbyggnaderna. 

För fullständiga skyddsföreskrifter, kontakta Länsstyrelsen. 

Lästips 

• Löf, A E, Kristinehamns historia. Band 2, Jorden, staden, styrelsen, Karlstad 1949. 
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Länsstyrelsen i Värmlands län 
Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad 

054-19 70 00 
www.s.lst.se 

 

Ändringsinformation 

Datum: Kommentar: 

2007-11-09 Första versionen - huvuddelen av informationen hämtad från tidigare 
byggnadsminnesbeskrivningar. 

 


