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Vippfyren i Karlskrona
Eva Dahlberg (projektledare Sail Karlskrona)

Bakgrund
Det kommunala bolaget AB Arena 
Rosenholm Karlskrona fick år 2007 i 
uppdrag av Karlskrona kommun att 
utveckla och genomföra det årliga som-
marevenemanget Sail Karlskrona. Tre 
värdeord togs fram; Vatten, Världsarv 
och Värdskap, och de skulle genomsyra 
hela evenemanget. Vatten är en förut-
sättning, Örlogsstaden Karlskrona är ett 
världsarv och ett gott värdskap skapar en 
bra grund för besökarens upplevelse.

På evenemangsområdet skapas ett 
område som vi kallar för Världsarvspor-
ten där aktiviteter, uppvisningar, deko-
rationer med mera ska vara porten till 
Karlskronas världsarv. 

Vippfyren
Tidigt på våren 2009 presenterade 
Michael Helgesson, Blekinge museum 
idén om och en skiss på en vippfyr som 
skulle vara en del i Världsarvsporten. 
Det har funnits vippfyrar i Karlskrona 
skärgård en gång i tiden och det skulle 
passa bra in i konceptet för Sail Karls-
krona att ta fram en ny enligt gammal 
modell.

På Törnströmska gymnasiet (kom-
munal gymnasieskola) finns ett byggpro-
gram och det var till dem vi vände oss 
med förfrågan om de var intresserade av 
att tillverka vippfyren. Det enda under-
laget vi hade att lämna till dem var skis-
sen. De antog utmaningen.

Eleverna på bilden är Philip Mathiasson (överst på stegen) och Pontus Lambrant.
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Byggprogrammets process
De kontrollerade om de kunde få fram de 
virkeslängder med dimensioner enligt fram-
tagen ritning. De hittade ett sågverk som 
heter Björkeryd-Liatorps sågverk som kun-
de leverera önskvärda längder. Träarbetet 
skulle utföras av elever från byggprogram-
met med stöttning från deras lärare, Göran 
Håkansson. Smidesarbetet kunde vuxenut-
bildningen i kommunen göra. De kom fram 
till att det inte fanns några problem med att 
tillverka fyren. Efter kontakt med projekt-
ledning för Sail Karlskrona så bestämdes det 
att skolan skulle påbörja arbetet. I mitten av 
maj stod fyren klar. 

Vippfyren konstruerades så att den 
är lätt att montera ner och sätta 
ihop. 

Fyren är tjärad för att få en 
bättre färg och en mer hållbar yta. 
Beslagen är svartmålade.

Vippfyren i Världsarvsporten
Onsdagen den 12 augusti transpor-
terades och monterades vippfyren 
på plats på Kungsbron där Världs-
arvsporten är belägen under Sail 
Karlskrona som genomfördes 12-
15 augusti i år. Vi valde att ljussätta 
själva korgen istället för att elda 
i den då det låg båtar i närheten. 
Fyren väckte stor uppmärksamhet 
och många besökare stannade till 
och tittade på den samt läste infor-
mation vi satt om bygget av vippfy-
ren samt lite historik om vippfyrar. 
Fyren fick stå kvar i några veckor 
efter evenemanget och vid ned-
monteringen var det flera invånare 
som gärna sett att den fått stå kvar 
ännu längre. Nu ligger vippfyren 
nedmonterad för vinterförvaring.

Vippfyren 
uppmonterad på 
kajen inför Sail 
Karlskrona

Mikael Helgessons vippfyrsskiss.


