
Baggagården och släkten Bagge 

 

Baggagården, på bilden, byggdes vid sekelskiftet 1900 och ärvde namnet från en 

på samma tomt beläget hus, som revs i och med uppförandet av Nya 

Baggagården. 

 

 

Nya Baggagården i slutet av 1960-talet 

Den ursprungliga Baggagården var ett större enplanshus med stor trädgård. 

Handlanden Bagge och hans fyra söner har gett namn till gården och en av 

sönerna även till Baggensgatan. Södra delen av Styrmansgatan hade då länge 

kallats Baggensgatan och spottar man tillräckligt länge på stenen, så blir den våt. 

1877 fick Styrmansgatan söder om Varvsgatan officiellt namnet Baggensgatan. 

Denna gata försvann i samband med att varvets stora verkstadsbyggnad skulle 

byggas. 

 



 

Baggensgatan norrut. I bakgrunden nya Baggagården 

 

Baggagården tömdes på hyresgäster och i huset inrättades kontor för delar av 

Karlskronavarvets verksamhet. Bland annat arbetade min far, Birger Melin, här. 

Han var då elingenjör på Anläggningsavdelningen.  

När varvets nya stora kontorsbygnad stod klar 1967, flyttades verksamheten från 

Baggagården till det nya kontorshuset. Detta kontorshus blev ett mellanspel i 

varvets historia och är idag sålt till privat ägare. 

”Nya” Baggagården revs 1971 

Släkten Bagge 

 

I slutet av 1700-talet bodde i hörnet Varvsgatan – Styrmansgatan en handlande 

vid namn Bagge. Han hade en hökeriaffär och sålde dessutom brännvin och med 

god omsättning kunde han ge sina söner en god uppfostran Två av dem blev 

tjänstemän på varvet varav en varvskommissarie och de andra två övertog 

faderns handelsverksamhet.  

 

En av de sistnämnda, Frans Bagge, skötte de representativa uppgifterna och blev 

en kändis i Karlskrona med många kommunala uppdrag. Hans namn är främst 

förknippat med koleraepidemin i Karlskrona på 1850-talet, som 

sundhetsnämndens kassör, där han skulle se till, att folk inte led nöd. När 

epidemien var över och bokslut gjordes, visade det sig, att han också förbrukat 



hela sitt farsarv. Det var inte tal om ersättning, men han tilldelades guldmedalj 

för medborgerliga förtjänster.  

 

Alla fyra bröderna var ogifta och bodde kvar i föräldrahemmet. De sågs alltid 

tillsammans och ligger begravda på Nättraby kyrkogård. Det är Frans Bagge, 

som gett namn åt Baggensgatan, som från början var södra delen av 

Styrmansgatan. 

 

Olle Melin 

 


