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Bastion Kungshall
Bastionen på Kungshall är ett av Karlskronas allra  tidigaste byggnadsverk. Uppfört bara några år efter stadens grundande 1680. Befästningen skulle försvara den unga staden och örlogshamnen mot angrepp från sjösidan. 

Den gula stenbyggnaden mitt på bastionen är det så kallade Kungshallsmagasinet. Det byggdes mellan åren 1787 och 1792, alltså mer än 100 år senare än själva befästningen. Här fanns från början slakteri och här magasinerades saltat kött, specerier och spannmål. 

När bastionen byggdes var Kungshall en egen holme, fristående från Stumholmen. Senare fylldes sundet igen och Kungshall blev en del av Stumholmen. Så småningom koncentrerades också hanteringen och förvaringen av flottans livsmedel till ön. 

På Bastion Kungshall finns en rad kanoner. Med dessa skjuts det salut när någon ur kungafamiljen fyller år. Kungshall är nämligen ett av fem fasta salutbatterier i Sverige. Av de övriga finns två i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Härnösand. 

THE KUNGSHALL BASTION
The Kungshall bastion is one of the earliest buildings in Karlskrona. It was built only a few years after the city was founded in 1680. The purpose of the bastion was to defend the young city and the naval base from attacks from the sea. The yellow stone building in the middle of the bastion is the so called Kungshall storehouse. It was built between 1787 and 1792, more than one hundred years after the bastion itself. The building was originally used as a slaughterhouse and a storehouse for salted meat, groceries and grain. At the Kungshall Bastion there is a row of cannons that are used for gun salutes on Royal occasions, such as birthdays and births.
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PRISLISTA FÖR KÖP/BESTÄLLNING DIREKT FRÅN OSS*:  

Antal: Inköpspris pr bok: * Rabatt pr bok: Rabatt i %:

1 299   (ex moms: 282:-) - -

2-4 270   (ex moms: 254:-) 29 kr 11% 

5-9 250   (ex moms: 236:-) 49 kr! 16% 

10-49 230   (ex moms: 217:-) 69 kr 23%

50-99 210   (ex moms: 198:-) 89 kr 30%

100-200 190   (ex moms: 179:-) 109 kr 36%

Denna praktbok är en hyllning till den vackra örlogsstaden Karlskrona. Det är 
en fotografisk resa genom de unika historiska områdena och den visar upp de 
viktigaste byggnaderna och miljöerna i det som utgör världsarvet.

Fotografierna är tagna av Joakim K E Johansson. Joakim har fotograferat 
Karlskrona och världsarvet sedan slutet av 1990-talet och hans bilder har 
marknadsfört staden i mängder av sammanhang genom åren. Numera är han 
en utflyttad Blekingeentusiast och ambassadör – bland annat var han med och 
startade IloveBlekinge (se webbshoppen iloveblekinge.se och facebooksidan 
med 3000 följare), samt gjorde kokboken Blekinge – en resa till mer än sill och 
kroppkakor tillsammans med matjournalisten Andreas Ivarsson.

Denna nya bok med fokus på världsarvet är gjord tillsammans med designern 
Morten Ravnbö (www.ravnbo.com). Han har jobbat med formgivning åt 
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona under många år och ansvarat för loggan 
och profilen till detta. Morten formgav också Seth Nilssons populära fotobok 
Blekinge – Sveriges trädgård som numera har sålts i hela 8500 exemplar.

* Det är 6% moms på böcker. Återförsäljare har ett F-pris på 176 kr. 

Boken finns till salu hos Akademibokhandeln i Karlskrona, på Blekinge 
museum, Marinmuseum, Home Company, Wretmarks foto med flera. 

Men köp gärna boken direkt av oss - då har ni även möjligheten att 
få dessa fina mängdrabatter.

Ska du ha bara én bok så kan man beställa den på www.iloveblekinge.se. 
Men det går lika bra att ta direkt kontakt. Och ska du ha flera böcker är det 
bäst att ringa Morten på 0708 708 999, eller maila på morten@ravnbo.com, 
då har du även möjlighet att få det på faktura.

Avhämtning kan ske antigen på Morten Ravnbö’s kontor på Campus  
Gräsvik 8, Minervavägen 18 - eller vid hans hemadress Lovisav 5 efter avtal.  

Frågor? Kontakta Morten på 0708 708 999 /morten@ravnbo.com

180 sidor.
Rekommenderat 

pris i butik:  

299 kr
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