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Museerna

Bruksmuseet

redskap och åkdon, bland andra Hedvig Lagercrantz viktoriavagn, Herman Lagercrantz
jaktvagn, en åksläde och en kolskrinda. Det
finns tackjärn, smältstycken, stångstål, träkol
och verktyg för milkolning, samt information
om smältsmidesprocessen.

Bruksmuseet finns i en klensmedja från 1600talet som flyttats ned i herrgårdsparken från
Verksholmen. Den visar en rad produkter som
framställts i Virsbo, vanligen med uppgift om
vem som gjort artikeln. Vidare finns brand-

Charabangen, Herman Lagercrantz jaktvagn.
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Wirsbo Bruk

i
Industrimuseet

Industrimuseet
Kolhuset på Verksholmen har i bottenvåningen en samling äldre industrimaskiner. Lokalen
användes tidigare för trumling av smidda detaljer och tre trummor finns kvar på ursprunglig
plats. Vidare finns två av de första formpressarna för förnätade polyetenrör, WirsboPex,
kontrollutrustning från Stålrörverket och ett
tjugotal bearbetningsmaskiner för rördelar och
fläns.

Vita magasinet

Bror och Gilla Lagercrantz tar plats i Hedvig Lagercrantz viktoria.

När Gränges styrelseordförande Hans Werthén 1978 för familjen Lagercrantz presenterade Gränges erbjudande att köpa hela Wirsbo
Bruk var frågan hur Gränges skulle ta hand
om Vita magasinet den fråga som diskuterades
mest.
I Wirsbo fanns tre magasin där Vita magasinet, byggt i sten mellan 1795 och 1797,
var det största. Mellan detta och Dammgården
fanns två röda magasin av trä, nu rivna.
I Vita magasinet förvarades fram till 1800talets slut livsmedel och förnödenheter som
Bruket sålde till bruksbefolkningen. Sedan blev
det lagringsplats för Lantbruksförvaltningens
produkter. Under första världskrigets nödår
lämnades mjölk och bröd till kvinnor och
barn i kö utanför huset.
1961 rustades Vita magasinet för nya ändamål.

Lagercrantzka Minnesrummet

Åksläde.

Om Herman Lagercrantz har tidigare berättats under rubriken ägarna. Minnesföremålen
har donerats av Lagercrantzka Stiftelsen, de
flesta har hämtats från herrgården. Där fanns
bönpallen i det lilla andaktsrummet bredvid
sovrummet och de flitigt använda biblarna.
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