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Till
Kulturnämndens arbetsutskott
i Karlskrona

Förslag till namngivning av den öppna platsen i hörnet av
Ronnebygatan/Borgmästaregatan, till Rådmansplan.
Bakgrund
Platsen i hörnet av Ronnebygatan/Borgmästaregatan har under senare tid
förskönats av kommunen med anläggandet av ett vackert uppbyggt plan, med
flera avsatser, samt konstverk. För att ge platsen den status den förtjänar så bör
den ges ett officiellt namn, gärna med historisk anknytning, som markeras med
skylt. Därmed kan det kanske undvikas att platsen i folkmun får ett mer
slumpartat namn som endast knyter an till den verksamhet som bedrivs där just
nu. Även det faktum att det finns platser i Motala och Askersund med namn
enligt förslaget, bör inte vara något hinder (som bekant så är det högst vanligt att
namn på gator och platser återkommer i flera svenska städer) . Platsen i
Karlskrona har en egen identitet, som bygger på sin historia, läget och platsens
utformning, vilket mycket väl legitimerar namnvalet.
Historik
Magistrat var beteckningen för det högsta styrande organet för städer med egen
jurisdiktion. Borgmästaren var stadens främste tjänsteman, och som också var
ordförande vid styrelsens sammanträden. Övriga medlemmar och bisittare i
såväl magistraten som i rådhusrätten var sex rådmän som rekryterades bland
stadens borgare eller ståndspersoner. Vid Karlskronas tillblivelse tvingades
Ronnebys magistratpersonal att flytta till den nya staden, med löfte av kungen
att få behålla sina befattningar. Så blev det, och justitieborgmästaren Johan von
Schoting och kommersborgmästaren Blasius König hade byggt sig hus i sin nya
hemstad 1682, men så sent som 1684 tycks ledamöter av magistraten bott kvar i
Ronneby. Eftersom magistrat- och rådhusrätt inte hade egna lokaler för sin
verksamhet så fungerade Blasius König som hyresvärd under stadens första år,
och det första sammanträdet hölls i hans hus den10 januari 1682 . Ett av Blasius
Königs hus låg vid Borgmästaregatans möte med Ronnebygatan, där
Karlskronas konsthall ligger i dag, och det är troligen så att magistratens och
rådhusrättens sammanträden hölls där (källa: ”Karlskrona 300 år”, del 1 m.fl.).
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Förslag
Mot bakgrund av ovanstående historik och platsens läge med gräns mot
Borgmästaregatan, samt Rådhusgatan i kvarterets andra ände, så föreslår
Föreningen Gamla Carlscrona att platsen namnges till Rådmansplan, samt att
en skylt med namnet uppsättes vid en enkel ceremoni.
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