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Just nu renoveras Wirsbo herrgård 
med varsam hand. 

– Vi ska åter öppna tredje våningen 
vilket ger ytterligare sju rum. Vi vill 
skapa en familjekänsla på herrgården, 
helt öppen för våra gäster, säger Eric 
Näslund.

Även hästen står i centrum för 
planerna. 
Paret Eric Näslund och Annika Tångring, 
köpte Wirsbo Herrgård i juli av Carl-Gus-
taf Fryckne och Thomas Kjessler. I slutet 
av oktober förvärvade man stallet och 
omkringliggande mark från Surahammars 
kommun. 

Idag bor makarna i Strömsholm, en unik 
kulturinstitution som bedriver hippologisk 
verksamhet, där man äger två stall och flera 
hästar. Men det är snarare som entreprenörer 
än hästmänniskor som de ser möjligheterna 
för Wirsbo herrgård i framtiden.

– Vi är ekonomer och entreprenörer i första 
hand. Vad som lockade med Virsbo var de 
fantastiska omgivningarna och den vackra 
herrgården som faktiskt mer liknar ett slott. 
Sedan har vi båda ett genuint hästintresse och 
såg möjligheterna med stallet och ett nytt rid-
hus knutet till verksamheten. 

Hemma i herrgården
– Vi vill framför allt vända oss till mindre 
grupper som styrelser och ledningsgrupper, 
för konferenser. Vad vi kan erbjuda, som en 
av mycket få i Sverige, är att öppna upp herr-
gården så att våra gäster känner sig hemma. 
I många andra fall kanske man konfererar 
och äter på herrgården men bor i ett annex. 
Här ska man kunna ta hela Wirsbo herrgård 
i besittning. Det tror vi kommer att attrahera 
marknaden.

Inspirerande miljö
Enligt Eric står verksamheten i framtiden 
på tre ben. Den traditionella konferensdelen 
som bedrivs idag består och växer från tolv 
till nitton rum i huvudbyggnaden. Dessutom 
finns fem rum i ena flygeln. Det kommer 
att anordnas weekendsaktiviteter för privat-
personer med olika teman som matlagning, 
dryckesprovning och trädgård för att ta några 
exempel. Slutligen ska hästsporten involveras 
från vanliga aktiviteter till träningsläger och 
kurser upp till elitnivå.

– Ledorden är kvalitet, tidskänsla och hem-
miljö. Vi kan erbjuda en lugn, traditionsrik 
och inspirerande miljö med god mat och en le-
vande hästnäring inpå knutarna. Att bekvämt 
och avskiljt få röra sig fritt i herrgården gör att 
vi tror på vårt koncept. 

Nytt ridhus byggs
Den första januari tar de nya ägarna över stal-
let och inleder en omfattande renovering, där 
också antalet hästboxar utökas. Även ett helt 
nytt ridhus kommer att byggas, signerat slotts-
arkitekt Björn Norman. Ridhuset kan stå klart 
redan nästa höst.

– Jag ser inga hinder för att alla tre discipli-
nerna; hopp, dressyr och fältritt kommer att 
ingå i verksamheten framöver. Redan idag har 
vi knutit hoppinstruktören och den duktige 
tävlingsryttaren Erik Berggren från Ströms-
holm till verksamheten. 

Wirsbo Ryttarförening, som fram till nu 
drivit stallet, kommer att fortsätta sin vanliga 
ridverksamhet som tidigare.

Förädla och bevara
På Wirsbo herrgård, med anor från tidigt 
1700-tal, byts nu alla fönster ut i enlighet med 
gammal svensk hantverkstradition. Sängar 
från 1800-talet renoveras och inredningen 
följer rummens historiska karaktär.

– På Wirsbo herrgård finns inte tv och radio 
på rummen. Det får man på andra ställen. Vi 
vill förädla och bevara. Vi anlitar i möjligaste 
mån lokala leverantörer så länge god kvalitet 

Wirsbo herrgård är ett fantastiskt ställe i vackra 
omgivningar som har stor potential att bli 

riksomtalat som konferensanläggning med unika 
kvaliteter, tror Anette Tångring och Eric Näslund, 

numera ägare även till stallet med beteshagar.

kan erbjudas. Strömholms Bed of Scandina-
via är involverade, liksom företaget Carin & 
Carl som utvecklat en ny 1700- och 1800-tals 
kollektion möbler inspirerat av antika origi-
nal. Tillverkningen av Carin & Carls möbler 
sker i Dalarna, där hantverkstradrationen är 
stark och god kvalitet ett signum

För Eric och Annika gäller det att orga-
nisera ett bra team för att fullgöra Wirsbo 
herrgård till en anläggning det ska pratas om 
i Sverige.

– Vi är vana entreprenörer och ska syssla 
med det, sedan ska erkänt duktiga kockar, 
ridinstruktörer, hantverkare, hotell- och stall-

Wirsbo herrgård utvecklar verksamheten
Unik privat satsning på kvalitet, tidskänsla och hästaktiviteter

personal med mera, knytas till verksamheten 
i Virsbo.

Flyttar då paret upp till Virsbo?
– Vi bor väldigt fint i Strömsholm, men 

visst, under uppbyggnadsfasen kommer vi sä-
kert att tillbringa mer tid i Virsbo är i Ströms-
holm, skrattar Eric Näslund.


