
I lördags var det dags för Skara Gilles medlemmar att åka på sin återkommande vårresa en tradition 

sedan 1989. Årets resa gick till Filipstad, där ett intressant program väntade. Första stoppet var på 

Långbans gruvby, en intressant anläggning där man kan se hur malmbrytning och gruvdrift gick till. 

Kunniga och intressanta guider berättade om gruvbyn och dess historia på ett fängslande sätt. Två 

namnkunniga ortsbor är födda på Långban. Det är bröderna Nils Ericson och John Ericsson. Nils är 

känd som kanalbyggare och en pionjär när det gäller utbyggnaden av järnvägsnätet i Sverige. Brodern 

John är mest känd som uppfinnare av propellern och konstruktionen av krigsfartyg. Deras syster 

Anna Karolina har gett namn åt ett gästgiveri. Där avnjöt resenärerna en smaklig lunchbuffé. 

Färden gick vidare tillbaka in mot Filipstad och staden största industri, Wasabröd. Även här bjöds 

gruppen på kunskap om både företaget och dess produkter, innan det var dags att ströva runt i det 

kombinerade museet och dess butik. Många kassar fylldes med både gamla trotjänare och nya 

spännande varianter. 

Som avslutning på vistelsen i Filipstad åkte man till Filipstads hembygdsgård för att gästa sin 

systerförening. På Munkeberg fick man beskåda samlingarna i den gamla Bergsmansgården. En 

pampig byggnad där det bjöds på omväxlande historia i varje rum. Det serverades kaffe och tårta i 

den intilliggande Logen där också kvartetten Visa Upp underhöll med visor från trakten medan solen 

lät sina strålar värma de vackra omgivningarna.  

När bussen vände hemåt, passerade man Filipstads kyrkogård där John Ericssons mausoleum har en 

framträdande plats. Johan Hjertén berättade målande om den hyllning som visades John Ericsson vid 

hans död och på så sätt slöts cirkeln om en innehållsrik dag. 

 

På bilden ser vi några av deltagarna utanför Nils och John Ericsson födelsehem i Långban 



 

 Här ser vi hela gruppen samlad framför den pampiga Bergsmansgården i Munkeberg. 


