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 ÖVERSÄTTNING  

TOM OHLSSON 

 

 

 

Als 

Die Carlscronsche 

Wunder- Docke 

Den XXIII Oktobr, Anno 1725 

Das grösste Schiff  

Der Königl.  Schwedischen Flotte/  

König CARL  

gennant/ 

Nachdem es herrlich reparirt und renoviert,  

mit gar leichter Mühe ausliess/ 

und 

Das grosse Königl. Schiff Schonen   

in unvermuteter Eil 

In ihrem Schoss dagegen wieder einschloss und verwahrte 

hatte darbei / 

Zur Abstattung einer demütigen Gratulation 

beim Hochpreisslichen  Könligl.  

Admiralitaets Collegio  

nachfolgende  Gedancken 

ein  

Mit grosser Verwunderung dieses erwegender 

 Zuschauer/  

welcher täglich wünscher 

Jesu Friede/  Freud  Dabei  

Stets in allen Ständen sei. 

 

 

Då den mirakulösa dockan i Karlskrona den 23 oktober 1725  

utan svårigheter lät Kung Carl(1) det största skeppet i den svenska flottan, 

 löpa ut efter en härlig reparation och renovering 

 och därefter med oväntad snabbhet tog in och bevarade i sin famn 

det stora kungliga skeppet Skåne (2)  

vill med anledning av detta en storligen förundrad åskådare 

framföra en ödmjuk gratulation  

till det högtärade kungliga Amiralitetskollegiet (3)  

med följande tankar och en daglig önskan om  

Jesu frid och glädje i alla riket stånd (4) 

  
LUND 

Gedruckt bei Abr.Habereger (5)/ bei Königl. Gub. und Ac. Car. Buch---- 

 

  

(1) Siffrorna hänvisar till kommentarer i slutet av dikten. 



 

 
2 

 

 

 

Geh schnelle Fama geh / auf! Thu dich nicht verweilen/ 

Leg Phaebi  Flügel an und fliege gleich den Pfeilen/ 

Sag was du angemeldt vor eingen Zeiten schon/ 

Dass das die Probe hält in unserer Carlscron. 

 

Träd fram, snabba Fama,(6) träd fram och låt det inte dröja. 

Tag Phoebi (7) vingar på, och flyg liksom en pil 

Säg än en gång vad redan du förtalt 

om Provet utfört här i vårt Carlscron. 
 

Die Docke welche hier so künstlich ausgehauen/ 

Die auch die Passagiers Verwundrungs voll anschauen/ 

Hat heute recht gezeigt/ dass sie zum Stand gebracht/ 

Ob viele gleich vorher dasselbe nie gedacht. 

 

En docka som med konst ur klippan här är huggen 

av främmande besökare betraktad med förundran 

 idag har tydligt visat sig ha nått ett sådant skick 

som mången förr ej ansett vara möjligt.  
 

Ein Wunder der Natur hastu hier angetroffen/ 

Ein Felsen schleust sich zu thut sich wieder offen. 

Nimmt  grosse Schiffe ein und läSst sie wieder gehn/ 

Nachdem sie repariert und fertig drinnen stehn. 

 

Ett under i naturen har här du träffat på 

En klippa sluter sig och gör sig åter öppen 

tar stora skepp uti sin famn och släpper åter taget 

när de stå reparerade och  färdiga därinne. 
 

Hier ist nicht Ebb noch Fluth: hier ist kein Sand zu finden: 

Kein mürbes Erdreich nicht/ nichts gleichet sich den Gründen: 

Nur Stein so gleich dem Stahl/ kuckt scharff und spitz herfür/ 

Da geht ein Schiff hinein/ so schleust man zu die Thür. 

 

Här saknas ebb och  flod,(8) och ingen sand du finner 

ej heller lösan jord, sin like saknar denna docka 

emellan väggarna av sten som liksom stål är skarpt och vasst  

Hit förs ett skepp och portarna sluts till 
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Ist das nicht wunderbar? Nie hat mans wohl gesehen: 

Was mit dem grössten Schiff in diesem Reich geschehen: 

Das ist für einger Zeit in Felsen einlogirt/ 

Nun geht es wieder aus/ da es ist repariert. 

 

Är detta inte underbart? Man har väl aldrig förut sett  

vad som med rikets största skepp har skett 

Det har en tid i klippan haft sin boning 

nu går det ut igen helt återställt med stadig skoning 
 

Der grosse KÖNIG CARL von ungeheurer Länge/ 

Der als ein König sich hierunter diese Menge 

Der Schiffe mächtigt zeigt/ der hat hier residiert. 

Nun eine kurze Zeit/seht wie er ausmarschiert. 

 

Det stora skeppet KONUNG CARL med väldig längd 

 som likt en konung mäktigt reser sig  

bland andra fartyg, har här haft sitt residens. 

Men blott en liten stund och sedan, se hur skeppet löper ut. 
 

 Man glaubts fast nicht/ ein Schiff das HUNDERT und Zehn Stücken 

Alleine auff sich nimmt und trägt auff seinen Rücken/ 

Das sonst auch TAUSEND Mann zu seinem Dienste führt/ 

Geht ein und aus und wird von wenigen regiert. 

 

Man tror det nästan ej, ett enda skepp  

som på sin rygg bär hundra sex kanoner 

som annars i sin tjänst haft tusen man  

 nu löper ut och in styrd av ett fåtal händer. 
 

Geh aus/ ich geh zu Hauss: Nach-Mittag will ich sehen 

Was O Neptuni Hauss! Mit dir wird seyn geschehen/ 

Du bisst ja gar zu gross/ und wirkt nicht gehn geschwind/ 

Die Menschen fürhen dich und nicht ein starker Wind. 

 

Men löp du ut, och själv så går jag hem: i eftermiddag  

skall jag se, O, Neptuni hus (9), vad som med dig har skett 

Du är ju stor och nog så kommer detta att ta tid 

nu förs du blott av mänsklig hand och ej av mäktig vind 
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Was Wunder sehe ich/ da ich nun komme wieder? 

Hier ist ein ander Schiff/ das hat zerbrochne Glieder 

Wie soll man das verstehn? Wie kommestu herin? 

Du wirst gewisslich doch/ wohl nicht geflügelt sein. 

 

Vad under ser jag väl då jag nu återkommer? 

Här är ett annat skepp med skador på sitt skrov 

Hur skall man detta då förstå? Hur kom du väl på plats? 

 förvisso bars du inte dit av vingar. 
 

  

Ich glaub die Docke wird uns forthin Junge hecken    

Wenn eins da flieget aus/ sieht man das andre stecken. 

Der grosse König Carl der presentierer sich/ 

Im weiten Hafen schon/ du in der Docke dich. 

 

Framledes tror jag dockan nya barn till flottan bringar   

när ett har flugit ut, ett andra sticker fram 

Det stora Konung Carl är redan känd i fjärran hamnar 

Ett annat skepp tar nu dess plats  i dockan djup. 

 

Ich Tropff/ der ich nicht gross versteh von solchen Dingen/ 

Ich dacht es wär zuviel den einen aus zuzwingen 

In einem Tag/ darumb so geh ich meinen Gang/ 

Nach Mittag wirds geschehen/ dacht ich/ jetzt währts zu lang. 

 

Jag stackare som inte stort förstår av dessa ting 

att på en dag få fartyget ur dockan, det tror jag knappt    

 så därför gick jag därifrån i tron att efter middagen det sker,  

 nu, tror jag, dröjer det för länge. 

 

So gieng ich hin allein/ wie find ich mich betrogen?  

Das eine ist schon aus/ das andre eingezogen/ 

Wer dachte dass es würd nach zwölffen sein geschehen/ 

Dass dorten KÖNIG CARL und SCHONEN hier solt stehn. 

 

Så gick jag dit allen och såg med ens mitt misstag 

ett skepp var redan släppt, i dockans famn ett annat 

och vi som hade trott att först när klockan slagit 12  

KUNG CARL blev fri och SKÅNE fick sin plats i dockan. 
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Willkommen SCHONEN hier/ viel Glück zum neuen Kleide/ 

Hier findstu Zeug genug: Holz dient dir und nicht Seide: 

Gott Lob! Die hohe Schaar/ die für die Flotte macht/ 

Die hat in diesem Stück vollkommen dich bedacht. 

 

Välkommen SKÅNE hit, och lycka till med nya skruden 

här finns för ditt behov, ej siden, men nog av prima virke 

Guds Lov!  Den höga skara, som flottans väl förstår 

 har för din nya klädnad till fullo tänkt på allt 

 

Wie artig stehstu da/ die Pforten sind verschlossen/ 

Du bist in kurzer Zeit so glücklich eingestossen/ 

Du wunder Dock du / wie bald ists doch geschehen/ 

Dass sich in deinem Schoss ein neues Kind läst sehn.    

 

Så ståtligt står du där, med portarna tillslutna 

så snabbt och lätt kom du på plats 

mirakeldocka, du, med väldig fart har det nu skett 

att i din famn ett nytt barn träder fram 

 

Neptunus möchte selbst/ hierbey erstaunend werden/ 

Wenn seine Häuser stehn so trocken auf der Erden/ 

Und hier so aus der See sich feste schliessen ein/ 

Dass seiner wilden Macht sie gar entnommen sein. 

 

Neptunus själv av detta måste bli förundrad 

när nu hans boning står fast på torra land  

och här är säkert innesluten ifrån havet 

befriad  från dess vilda makt. 

 

Der Aeolos ( wärs wahr was die Poeten tichten) 

Der würde auch gewiss/ hier haben viel zu richten/ 

Er würd beschweren sich/ dass seine grosse Macht/ 

Hier Menschen unterthan und wenig werd geacht. 

 

Aeolos (10) själv (det som poeter diktat vore sant) 

han skulle här förvisso ha en del att acceptera och   

med beklagande han skulle se att hans  så stora makt 

tog slut och togs av människor över.  

 

 

Wilstu nun Fama gehn/ so magstu dieses loben/ 

Dass hier das grösste Schiff  sei sicher auffgehoben: 

Ja dass ist hier gewiss so wohl verwahret  sei/ 

Als stünds in einem Schrein für allem Unfall frey. 
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Träd fram nu Fama, men först du måste lova  

att här det största skepp är i säkert och i gott förvar 

ja, säkert är hon här och så väl förvarad 

som stode hon i skrin befriad ifrån allting ont. 

 

Denn sieh so bald ein Schiff hier glücklich eingelauffen/ 

So muss Neptunus weg/ mit seinem nassen Haussen 

Acht Mann sind stark genug zu lenzen dieses Hauss  

Das Wasser muss bald fort/ sie pumpen alles aus. 

 

Ty se, så snart ett skepp här lyckligt har löpt in 

så måste Neptuns våta boning vika 

blott åtta man(11) det krävs att tömma detta rike 

allt vatten måste snarast bort, de pumpar allt iväg. 

 

Da stehts in kurzer Zeit als wie aufftrockener Erde/ 

Auf seinem Pfeilern fest: man kan ohn all Beschwerde 

Das allerunterste betrachten Sonnenklar 

So wie das oberste / ich glaube das ist raar. 

 

På kort tid står så skeppet som på torra land 

på kölblock stadigt: och utan allt besvär man 

solklart ser det allra understa av skeppets skrov 

och likaså det allra översta, det tror jag inte är så vanligt. 

 

 Oft hat man den Gebrauch / man wils gern grösser machen/ 

Wenn man was referiert von hohen raaren Sachen: 

Du aber melde  frey/ man brauche solches nicht / 

Wer sagt diss Werk sey raar /  noch wohl zu wenig spricht. 

 

Man ofta har behov att göra saken större 

när man om höga rara ting vill ge besked 

men ärligt säger du att utav sådant finns här ej behov 

att säga enastående om detta verk, då säger du egentligen för lite.  

  

Ein mehreres sag ich nicht: ich kan hier nichts beschreiben / 

Die Feder ist zu schwach / es mag dabei verbleiben. 

Nur eins merck ich noch an / dass diese Positur 

Ein rechtes Wunder Werk / kein Kunst Stuck der Natur. 

 

Jag säger inte mer, nåt mer kan inte här beskrivas  

Min penna är för svag, det får nu förbli såhär 

blott en sak vill jag säga, ett äkta underverk (12) det är  

 ej något av Naturen skapat. 

 

Berühmtes Schweden Reich / so dieses Glück erlebt / 

Dass eine Docke hier die kranken  Schiff auff hebet 

Und ihnen in dem Schoss so glücklich passet auff / 

Dass sie bald recreirt fort gehn zum stärkcken Lauff. 
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Berömda Svenska Rike som lyckan har 

att ha en docka här som tar emot de sjuka skeppen 

och vaktar dem så lycklig i sin famn 

så snart de botats gå de ut med nya friska krafter. 

 

Betracht recht dieses Werk und  preise Gottes Güte/ 

Der Nutzen  zeigt sich ja : erhebe dein Gemüthe 

Und danck dem der hierzu die Sinnen har bewegt 

 bey denen so hierbey die hand erst angelegt. 

 

Betrakta noga detta verk och prisa Gudens godhet 

dess nytta är ju uppenbar: och lyft din själ  

och tacka den som hågen väckt hos alla dem 

som inlett detta verk.  

 

Die  Häupter  so hierzu das ihre beigetragen/ 

Die hat Gott selbst erweckt muss wohl ein jeder sagen / 

Dem dieses ist bewusst/ wie unter viel Rumor 

Dies Werck gestärckt / dass es bringt solches Frucht  hervor. 

 

De höga herrar som till detta verk har gett sitt bidrag 

av Herren själv har fått sin håg, förstår ju var och en, 

och talet om en dockans nyttighet och frukter har likaså 

gett särskild kraft år detta verk. 

 

  

Die von denselben schon zur Ruhe eingegangen 

Und für des Lammes  Stuhl (13) in engen (?)  Freuden prangen / 

Die würden dieses Heyl  verwunderungsvoll ansehn / 

Wär das zu ihrer Zeit auff solche Art geschehn. 

 

 Och de som redan gått till ro 

Och inför Lammets Stol i …….. glädje skiner 

De denna lycka med förundran skådar 

Och undrar om något  slikt i deras tid har kunnat ske 

 

Ihr Ruhm bleibt unverwelckt / die Freude ungestöret; 

Ein rechter Patriot der dieses sieht und höret /  

Rühmt aber Gottes Hülff und deren Helden Müh/ 

Die dieses wichtige Werk getrieben spath  und früh 

 

Dess rykte kvarstår oanfrätt, dess glädje oförstört 

en äkta patriot som detta ser och hör 

han prisar dock Guds hjälp och hjältars möda 

som bittida och sent lagt kraft på detta verk.   
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Die heilige Majestät wird dieses Werck hoch schätzen / 

Und die so ihren Rath zusammen weisslich setzen 

Für dieses Reiches heyl im höhesten Senat, 

Die schätzen hoch was nun die Probe gehalten hat. 

 

Det heliga Majestät skall detta verk högt prisa, 

den som i sin klokskap sina råd så vist 

för Rikets lycka fattar i en hög Senat 

den  skattar högt de prov som redan visats fram.  

 

Der  Herr lass  diese Freud lang und beständig währen / 

Die Motte kan hier nichts / nichts kan der Rost verzehren. 

Hier ist ein Felsen Stein / der Grund der Dock steht fest 

Drum unterhält die Freud der Schiffe sicheres Nest. 

 

Vår Herre låter denna glädje vara och bestå 

Mott och mal kan inget göra, ej rost kan något här förtära 

här är en klippas sten, den dockans grund är fast 

 för skeppens välgång finns nu här ett säkert bo. 

 

Herr Ober-Admiral, Sie muss ich gratuliren. 

Sie werden ihren Knecht hochgönstigst pardonnieren / 

Bei  ihre Exellence hat man diess offt verspühret / 

Dass Sie die höchste Sorg für diese Dock geführt. 

 

Herr Överamiral,(14) er måste jag få gratulera 

Ni får förlåta er bevågne tjänare 

hos Eder Exellence man ofta har försport 

att ni för dockan haft den allra största omsorg. 

 

Glück zu Herrn Admirals, Sie können nun mit Freuden / 

Anschauen diese Lust und ihre Augen weiden. 

Sie haben ja wohl recht des Reiches heyl  bedacht / 

Da bei und durch ist solch Werk zum Stand gebracht 

 

Till lycka, Herrar Amiraler ni kan med glädje nu 

betrakta denna lycka och fägna er därvid 

Ni har så riktigt tänkt på Rikets ära 

och därvid bragt åstad ett sådant verk. 

 

Wer Ihr Bezaleel bei dieser Dock gewesen/ 

Mag die Posteritaet aus Famae Büchern lesen. 

Carl Sheldon ists ja wohl / der da communicirt / 

So seinem Rath mit Sie / das all´s wohl ausgeührt. 

 

Vem som var Er Bezaleel (15)  när denna docka byggdes 

kan eftervärlden se i Famas minnesbok 

Carl Sheldon (16) är den man vars kloka rådslag inför Eder 

såg till att allt blev gott och väl beställt.  
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Man siehet Schiffe hier / die ihn als Meister preisen / 

Ist das was grosses nicht ? was grösser  thut sich weisen / 

Da zum Beschluss Gott Lob! Die Dock complet gemacht 

Die als ein Schloss der Lufft sonst leitlich wär geacht. 

 

Här ser man skepp som prisar Sheldons snille 

stort nog, men större än är gärningen, Guds Lov, att  

 göra dockan klar till slut, 

en docka som så många mente var ett slott av luft. 

 

 

Du werthes Carelscron / thu nun was dir gebühret /  

Bitt das die mögen sein mit Seegen (?) ausgeziert / 

Die deine Dock gebaut / ja glaube dieses frey 

Dass selbe deine Stütz und gröster Reichthum sey 

 

Du dyra Carelscron gör nu vad på dig ankommer 

Jag ber, att de som dockan byggt med ….. må dekoreras 

Ja, tro och lita på att dockan framgent  

blir ditt stöd och största rikedom. 

 

So lang wird Bohler gehn in deinen Häussern grünen / 

Als lange diese Dock / dem gantzen Reich wird dienen. 

Sie dein Palladium, und freue dich mit mir / 

GOTT hats gegeben uns zum schüssenden Panier 

 

Så länge kommer stadens timmerväggar att bestå 

Så länge som vår docka gör sin tjänst för hela riket 

Se din beskyddande Palladium (17) och gläds med mig 

Den givits oss av Gud som skyddande symbol. 

 

Nun HERR so segne denn die grossen Schiffe Regierer 

Sey du ihr Leit Stern selbst /sey herr ihr sichrer Führer 

DEN KINDERN UNSRER DOCK /WENN SIE INS WILDE MEER 

MIT VOLLEM SEGELN GEHN/ VIEL GLÜCK UND HEYL BESCHER 

 

Och nu, vår Gud, de stora skeppens styresman, välsigna oss, 

Bliv själv, O Herre, deras lots och säkre kommendör 

BESKÄR VÅR DOCKAS BARN MED VÄLGÅNG OCH MED LYCKA 

NÄR DE MED FULLA SEGEL STYR MOT ÖPPET HAV. 
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(1)Skeppet Kung Karl 

Det tredäckade skeppet Kung Karl var varvets största bygge fram till 1856 då ånglinjeskeppet 

Stockholm sjösattes. Kung Karl sjösattes den 6 oktober 1694 men var färdigrustad först 1699. 

Hon var 53, 5 meter lång, 14,0 meter bred och hade ett djupgående på 7,0 meter. Hon byggdes 

för att föra 108 kanoner på tre däck. Skeppet hade en besättning 850 man. Redan 1724 – 25 

genomgick hon en stor reparation. När skeppet 1770 för andra gången togs in i dockan fann 

man henne helt förruttnad och hon höggs upp 1771. 

 

(2) Skeppet Skåne 

Skeppet Skåne sjösattes 1697 och ansågs på 1700-talet vara ett av flottans bästa skepp . Hon 

var 41,5 meter lång, 11 meter bred och hade ett djupgående på 5 meter. Besättning bestod av 

320 man, 320 båtsmän och 50 marinsoldater. Ombord fanns 64 kanoner fördelade på två 

kanondäck. 

  

(3)Amiralitetskollegiet 

Flottans ledning benämndes sedan början på 1600-talet Amiralitetet. På 1630-talet 

organiserade amiralitetet som ett ämbetsverk och fick beteckningen Amiralitetskollegium. 

Från 1650 hade man sina ämbetslokaler i Amiralitetshuset på Skeppsholmen men flyttade 

1689 till Karlskrona, som då blivit flottans nya huvudstation. 1776 flyttade man tillbaka till 

Stockholm. President i Amiralitetskollegiet under den till som dikten skildra var Claes Sparre. 

 

(4)En tänkbar författare 

Jesu Friede Freud Dabei. Bibliotekarie Torsten Samzelius har vänligen meddelat att 

författaren bakom dikten kan dölja sig i de med fetstil satta versalerna i slutet av den 

inledande texten. Som en tänkbar författare pekar han på kyrkoherden i Karlskronas Tyska 

församlingen Johann Friedrich Franck. Frank var född i Mecklenburg 1694, död i Wolgast 

1782. Kyrkoherde i Tyska församlingen 1722-1746, teologie doktor i Lund 1725. 

Kyrkoherde Frank har ett särskilt intresse för Kungl. Örlogsmannasällskapet eftersom hans 

son viceamiralen Hans Reinhold von Franken, var en av sällskapets första ledamöter. 

((Sällskapets jubileumsskrift 1921, s. 42) Det är tänkbart att sonen Hans Reinhold skänkt den 

tryckta dikten till KÖMS:s bibliotek. 

 

(5)Abraham Habereger verksam i Lund mellan åren1689 -1727 som akademi- och 

guvernementsboktryckare  

 

(6)Fama 

Fama var i romersk mytologi ryktets och berömmelse gudinna. 

 

(7)Phoebus 

Phoebus är det romerska namnet för den grekiska Phoibos, den lysande, ett tillnamn som 

användes i den klassiska mytologin för antingen guden Apollo eller Helios, Solguden. 

 

 

 

(8)Ebb och flod  

Redan då varvet anlades i mitten av 1680-talet fanns tankar på en torrdocka. 

Skeppsbyggmästaren Charles Sheldon var på studiebesök i England 1703 och besökte varven 

i Plymouth och Portsmouth där det fanns en docka sedan 1495. Vid hemkomsten förslog han 
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att en docka skulle byggas i Karlskrona. Dockorna i England och i Franskrike tömdes vid den 

här tiden i huvudsak genom ebb och flodrörelsen. Generalamiralen Hans Wachtmeister 

hänvisar särskilt till avsaknaden av ebb och flod i Östersjön då han avvisar Charles Sheldons 

förslag. 

   

(9)Neptunus 
Neptunus var havsguden i den romerska mytologin. Han avbildas med krona och treudd. 

 

(10)Aeolos 

Aeolos var i den antika mytologin vindarnas gud. 

 

(11)Blott åtta man 

Här är författaren väl optimistisk! I verkligenheten var tömningen ett återkommande problem 

fram till att den första ångmaskinen installerades 1848 för att driva pumparna. Fram till dess 

hade tömningen skett för hand. Den första torrläggningen, i september 1724 är beskriven i 

detalj. Torrläggningen av dockan tog 4 dygn och engagerade 270 man indelade i tre pumplag. 

Längre fram effektiviserade man pumpkonstruktionerna men likväl behövdes 100-tals man 

för att få dockan torr.  

 

(12)Underverk  

Dockan var redan under byggnadstiden ett besöksmål och den beskrivs i flera reseskildringar. 

Man kan ibland se att den beskrivs som världen åttonde underverk. 

 

(13) Lammets stol 

Lammets stol används här som en synonym för Himmelriket 

 

(14)Herr Överamiral – troligen menar författaren Carl Henrik von Löwen, holmamiral 

1717-27 som var chef för skeppsbyggeriet, smedjorna och repslageriet. 

 

(15)Bezaleel 

Bezalel anges i bibeln som den främste hantverkaren i Tabernaklet och ansvarig för att bygga 

upp Förbundsarken. 

 

(16)Carl (Charles) Sheldon  
var skeppsbyggmäster 1792 – 1739. Sheldon var den som konstruerade Karl XI:s och Karl 

XII:s flottor. 

 

(17)Beskyddande palladium:  

Palladium var i antiken en bild av gudinnan Pallas av vars bibehållande stadens välfärd 

ansågs bero. Bildligt används ordet ”palladium” om varje såsom helig och som oförytterlig 

betraktad sak eller inrättning, vilken anses vara betydelsefull för det allmännas väl. 

(konversationslexikon 1880) 

 

Tack till medhjälpare 

Flera personer har varit värdefulla samtalspartners under arbetet gång. Jag vill särskilt nämna 

Torsten Samzelius, Lisbeth Thorsén, Andreas Nilsson, Harald Andersson samt Daniel Möller. 

 

 

 


