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Indledning 

 

  Vi vil i denne opgave undersøge eksempler på sonettens spændvidde, ved at lave fire 

nedslag i den litteraturhistoriske sonettradition. Formålet er vise, hvorledes denne strenge 

lyriske form har formået at overleve op igennem historien, og til stadighed har kunnet udvikle 

sit udtryk.  

  Formen opstod i Italien omkring midten af det 13.årh, hvor især Dante og Petrarca kom til at 

danne skole for formens videre udførelse. I romantikken genopblomstrede genren, og det er 

denne periodes brug af sonetten, vi tager afsæt i, med analyser af Wordsworth og Keats. Hos 

Wordsworth vil vi især se på dennes brug af den italienske sonetform, og Keats kommer, i 

denne sammenhæng, til at repræsentere den engelske udgave.  

  Udover disse to har vi valgt at se på sonetter af Baudelaire og Inger Christensen. Dette for at 

demonstrere genrens videre udbredelse og kontinuerlige brug. Baudelaire bruger sonettens  

udtryksform til at beskrive oplevelser i Paris’ spirende modernitet, og vi vil herunder også 

komme ind på de retoriske virkemidler han anvender til dette. Inger Christensen bliver i vores 

undersøgelse interessant, qua hendes udforskning af sonettens strengeste form, sonetkransen, 

og ydermere som et levende eksempel på sonettens stadige aktualitet. 

  Da vores formål med opgaven er, at belyse nogle af sonettens mest benyttede 

anvendelsesområder, har vi derfor valgt disse relativt, forskellige lyrikere. Det er åbenlyst, at 

vi med denne fremgangsmåde forbigår andre centrale og oplagte eksponenter indenfor 

sonetgenren, men vi mener, at netop disse fire giver et meget koncist billede af genrens 

traditionsmæssige udtryk. I analyserne af Wordsworth og Keats bliver det hovedsagligt 

forholdet mellem form og indhold, der bliver gjort til genstand for vores undersøgelse, mens 

læsningen af Baudelaire er mere tekstanalytisk funderet, da dette er essentielt i forståelsen af 

dennes lyrik. Hos Inger Christensen vil der i høj grad være fokus på det rent genremæssige i 

brugen af sonetkransen, da brugen af denne komplekse form tydeligvis adskiller sig fra de 

foregående eksempler og udvikler genren.   

 

Den italienske sonetform i den engelske romantik 

- en analyse af Wordsworths sonet uden titel, begyndende med: 

”Surprised by joy --- impatient as the Wind” (1815) 
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  Rent kvantitativt står Wordsworth (1770-1850) som den største sonetdigter i den engelske 

romantik og er noteret for ikke mindre end 5351. ”Surprised by joy” er en af de mere kendte 

og står relativt sent i forhold til hans bedste sonetter, som han skrev før 1807. Denne sonet har 

vi valgt, fordi den står som et godt eksempel på Wordsworths måde at arbejde med den 

italienske sonetform2 på. Om grunden til at Wordsworth brugte denne form og ikke den 

engelske, skriver Johnson :”(…) its structural sophistication, complexity, and overall unity 

best suited the range and workings of his poetical character.”3 I den italienske sonet er det 

selve helheden der er lagt vægt på, hvorimod den engelske tenderer mod at der lægges ekstra 

tryk på de sidste to linier, kaldet kupletten, som vi viser i analysen af Keats i næste afsnit. 

   

  I ”Surprised by joy” spiller form og indhold i høj grad sammen og skaber en enhed, hvori 

sonettens udtryk bliver utrolig stærkt og komplekst. Med andre ord så er de enkelte 

bestanddele så integrerede i forhold til hinanden, at den virkelige excellence først træder frem 

idet man ser sonetten som en helhed. Og netop helheden er der også lagt op til fra 

Wordsworths side på den måde, at mange af versene ender med enjambement og således 

fortsætter i næste linie.  

  Formelt er sonetten bygget op af to kvartetter med rimstrukturen ABBA-ACCA, og en 

afsluttende sekstet med strukturen DEDEDE4. Alle disse rim er med maskulin udgang, og 

dette, kombineret med det jambiske pentameter der er anvendt, gør at sonetten rent metrisk 

flyder godt. Der er dog steder hvor den faste struktur er brudt op af cæsur. Grunden til disse 

afbrydelser skal findes i relationen til det digtets jeg oplever. Kort parafraseret sker der det, at 

”I” føler en pludselig glæde, og med det samme får dårlig samvittighed fordi han ikke burde 

være glad, men i stedet sørge over tabet på ”thee” der beskrives som ”my hearts best 

treasure”. Det er netop når disse tankeindskydelser (overraskelsen, erindringen, 

samvittigheden, og refleksionen) opstår, at det formmæssigt understreges via. cæsur, at ”I” 

rent faktisk oplever nogle stærke følelser. Formen følger så at sige jegets emotionelle udbrud.  

  Jeget kan meget vel referere til Wordsworth selv, eftersom han mistede sin 4-årige datter 

Catherine tre år før digtet blev skrevet, og derfor selv kan have oplevet den situation der 

beskrives. Under alle omstændigheder opstår der i sonetten en forbindelse mellem vidt 

                                                 
1 Johnson s. 16 
2 Se bilag for skematisk oversigt over den italienske sonet. 
3 Johnson s. 16 
4 Godt nok rimer ”return” ikke helt med ”forlorn” og ”unborn”, men de har samme endelse. Dette manglende rim 
understreger overgangen til sekstetten (dette uddybes senere).  
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forskellige følelser (glæde, sorg) ved at de trods deres modsatte karakterer, alligevel minder 

om hinanden. Det er nemlig den pludselige ”joy”, der får fortælleren til at tænke på sin kære, 

”buried en the silent tomb”. Dette kan skyldes, at mens barnet levede, fyldte det ”I” med 

glæde, og når det nu er dødt, så associerer han glæde med sorg. Derfor opstår der rent intuitivt 

forbindelse mellem følelserne. Men samtidig er det kærligheden til barnet som vækkede 

erindringen: ”Love faithful love, recalled thee to my mind ---”, og herved reflekteres der over 

jegets indtil nu bortgemte smerte. Her medvirker det formelle til at udvikle digtets 

konnotationer ved at ”mind” rimmæssigt passer med både ”blind”, som står i samme kvartet, 

men også med ”Wind” og ”find” fra den foregående kvartet. ”Mind” bliver således sat i 

forbindelse med vinden, der ovenfor beskrives som ”impatient,” og der opstår et vidt 

spektrum af mulige associationer. Vinden er uregerlig ligesom sindet, og derfor kan ”I” blive 

overrasket og finde noget han ellers havde gemt væk i ”That spot which no vicissitude can 

find”. Men netop fordi erindringen ikke kan kontrolleres, undrer han sig over hvorfor han 

hidtil har været ”blind”. På denne måde hænger de fire ord både indholdsmæssigt og 

rimmæssigt sammen, og medvirker til at give sonetten en hel struktur. 

  I sekstetten er billedet anderledes. Efter den dramatiske volta ”(…) to be blind // To my most 

grievous loss!---(…)”, der understreges af enjambement mellem anden kvartet og sekstetten 

og efterfølges af cæsur, sker der en afbalancering både i form og indhold. Versene er 

afrundede dele, og ”I” lader også til, at være faldet til ro efter de voldsomme udbrud ovenfor. 

Han gennemtænker sin sorg og erkender, at der ikke er noget at gøre: ”Knowing my heart’s 

best treasure was no more; // That neither present time, nor years unborn // Could to my sight 

that heavenly face restore.” De følelsesmæssige komplikationer, der før forvirrede både 

fortælleren og formen, er trådt i baggrunden til fordel for en elegisk besyngelse tabet. 

Rimstrukturen viser også, at der sker en udvikling, ved at voltaens sidste ord, ”return”, ikke 

rigtig rimer med ”forlorn” og ”unborn”. Det er således tydeliggjort at der her var tale om 

sonettens højde- og vendepunkt, ved at ikke engang rimet længere fungerer optimalt.  

  På denne måde viser Wordsworth hvor anvendelig sonetten er i kraft af sin stramme form. 

For netop ved at fravige forskriften, bliver indholdsdelens udtryk endnu mere kraftigt. 

Strukturen i sonetten skaber et modsætningsforhold mellem det følelsesmæssige kaos 

fortælleren oplever i første del, og den orden han får genetableret i sekstetten. Formen er i høj 

grad med til at understøtte dette, og der er en klar sammenhæng mellem sprog, indhold og 

udtryk. Herved viser Wordsworth os hvordan den gamle italienske sonetform, sagtens kan 
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bruges til at skabe nuancerede digte, med en effektiv balancegang mellem form og indhold, 

og ikke mindst den komplekse enhed, der kommer til at stå som det endelige produkt. 

  Man kan sige, at digtets to første kvartetter beskriver den konkrete situation, det lyriske jeg 

befinder sig i, og sekstetten efterfølgende kommer med en begrundelse eller udlægning på 

hvorfor det er sådan. Som modsætning til dette vil vi nu, med et eksempel fra Keats, vise 

hvordan den engelske sonetform opbygger sonetten således at den afsluttende kuplet kommer 

til at have meget stor betydning for de indledende kvartetter.   

 

Den engelske sonetform i romantikken 

- Keats’ sonet:  

“When I have fears that I may cease to be” (ca. 1818, udgivet 1848) 
 

  Nok mest anerkendt er Keats (1795-1821) for sine oder, hvor specielt ”Ode on a Grecian 

urn”, ”Ode on Melancholy”, og ”Ode to a Nightingale” bliver vurderet som noget af engelsk 

litteraturs fineste lyrik, men eksempelvis den posthumt udgivne sonet, ”When I have fears 

that I may cease to be”, viser at Keats også mestrede sonetformen, og i dette tilfælde den 

shakespeareske/ engelske form.5 Den følgende sonet har vi altså valgt at kigge på, qua dens 

distinkte opbygning indenfor den engelske sonets tradition, men også dens afvigelser fra dette 

og de åbenlyse modsætninger til den italienske sonet gør den interessant i denne 

sammenhæng. 

 

  ”When I have fears that I may cease to be” følger formmæssigt den engelske sonets6 abab 

cdcd efef gg rim-skema, fordelt på tre kvartetter og en afsluttende heroisk kuplet. Der 

optræder dog en enkelt afvigelse, som jeg beskriver senere. De tre kvartetter forholder sig 

hver til Keats´ / digter-jegets eksistentielle tvivl og frygt vedrørende hhv.: 

- Dødsangst/konkret litterær uformåenhed (1.kvartet) 

- Universelt poetisk materiale som efter døden må ligge uforarbejdet hen (2.kvartet) 

- Den tankeløse kærligheds forgængelige tidslighed (3.kvartet) 

 

                                                 
5 Herefter benævnt den engelske form. 
6 Se bilag for opstillet rim-skema over den engelske sonet. 
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Og endelig den samlende kuplets modvægt og løsning for de foregående problematikker; at 

ensomhedens distancering kan reducere disse menneskelige behov for kærlighed og 

anerkendelse til et acceptabelt ingenting. 

  Kvartetterne repræsenterer altså tre aspekter af digtets overordnede tematik, hvorefter 

kupletten agerer som middel i en slags 12+2 forhold. Værd at bemærke er det dog, at 

kupletten faktisk afviger, som før omtalt, fra dens klassiske struktur og egentligt finder sin 

begyndelse allerede i vers 12. Tredje kvartet omhandler det aspekt, hvorved døden 

tidsbegrænser perioden hvori det lyriske jeg kan betragte sin smukke elskede, som i øvrigt 

også selv bliver tidsmæssigt benævnt ”fair creature of an hour”, og derved bliver tredje 

kvartets afgrænsning, via kuplettens tidlige begyndelse, til en form - og tidsmæssig pendant til 

digtets tematiske forløb. Herved ændres forholdet imellem kvartet og kuplet til en 11 ½ -2 ½ 

balance.  

  Denne fordeling af balance, hvori kupletten ikke blot opsummerer kvartetternes tematik, 

men reagerer på dem, samler sonetten i en formmæssig helhed, og bliver faktisk selvrefleksiv 

idet, at netop digtets undfangelse og nedskrivning medfører denne distance hos Keats i.f.t. 

kvartetternes formulerede frygt. Wordsworth ville sikkert være uenig i denne tolkning, idet 

hans syn på kupletten netop defineres ved en mistillid til denne måde at afslutte og omrokere 

sonettens balance. Han mente at dette, den engelske sonets måske stærkeste karakteristika, 

tværtimod skaber en uro i lyrikken, og dermed tillægger kupletten en overdrevet og 

unødvendig status, som den ofte ikke kan leve op til. 

  Keats bruger dog alligevel kuplettens evne til at omvende sonettens betydningsstruktur, en 

evne der på sin vis modsvarer Wordsworths brug af voltaen i den italienske sonet som den 

tidligere analyse viser. Kuplettens dominerende rolle understreges endog af indrykningen i 

digtet. Hvor resten af digtet veksler mellem indrykning og ikke, står kupletten nemlig tilbage 

med begge vers u-indrykkede, og skaber et både læse/fortolkningsmæssig og visuelt 

bombastisk eftertryk.7  

”Here lies one whose name was writ in water” er den selvforfattede epitaf som Keats ville 

have skrevet på sin grav, og denne sonet vidner da også om en forfatter med en fundamental 

eksistentiel tvivl og frygt vedrørende sit litterære virke og eftermæle. Men frygten finder sin 

egen opløsning og tilbyder en løsning i sonettens form og struktur. ”Then on the shore // Of 

the wide world I stand alone and think //” og netop denne kontemplation, som leder det 

                                                 
7 Se bilag  
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lyriske jeg til en negering af hungeren efter kærlighed og berømmelse, kommer til 

komponisten af sonetten, hvilket kan ske mere markant end med Wordsworths italienske 

sonet, og i højere grad end mange andre lyriske former. 

 

Storbysonet 

- analyse af Baudelaires 

 ”Á une Passante” (1857) 

 

  Cirka tre årtier efter Wordsworths og Keats’ sonetter blev skrevet, udkom Baudelaires 

(1821-1867)  ”Les Fleurs du Mal” (1857). Denne digtsamling arbejder videre i romantikernes 

spor, men beskriver i høj grad også tidens indsnigende modernitet, og herunder ikke mindst 

eksistensen i storbyen. Det er modsætningspoesi hvor det digteriske sprog anvendes til 

beskrivelser af både godt og ondt, smukt og hæsligt, eller med Baudelaires egne ord ”Le 

Spleen et l’Idéal”.  

  En del af digtene er skrevet i sonetform, og derved åbnes der op for en genrediskussion. 

Hidtil havde sonetten især været en romantisk form, som enten handlede om kærlighed eller 

digterens egen situation. Hos Baudelaire finder vi imidlertid sonetter, der favner bredere og 

når helt ned i den moderne storbys fragmenterede virkelighed. Hvor Petrarca og Dante skrev 

kærlighedssonetter til henholdsvis Laura og Beatrice, så er det Paris’ pulserende liv 

Baudelaire kredser om. Ofte fremstår hans digte som tableauer hvori øjeblikkets kraft 

forsøges indkapslet, med en konstant underløbende livslede. Som eksempel på dette har vi 

valgt ”Á une Passante,” der giver et godt billede af hvordan Baudelaire brugte sonetten, og 

på en måde gav den en ny drejning.  

  Denne sonet er en af de mere kendte, og viser hvordan en parisisk flanør, midt i metropolens 

larm, hensættes i tanker, idet han ser en kvinde passere forbi. Sonetten er opbygget efter den 

engelske form med følgende rimstruktur: AbbA, CDDC, EfE fGG. Der er altså to kvartetter, 

der rimmæssigt efterfølges af tre kupletter, hvor den afsluttende skiller sig ud. Dette er 

naturligvis en pointe, idet at der i indholdsdelens sidste kuplet netop kommer en udsigelse, 

som nærmest eksklamerende bliver sonettens credo: ”Car j’ignore où tu fuis, tun e sais où je 

vais, // Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !”. Dette er i fuld overensstemmelse med 

den engelske sonetform, med denne afsluttede konstatering fra det digteriske jeg. Hvor de to 

kvartetter hovedsagligt er beskrivelser og de to første kupletter refleksioner, så står de sidste 
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to linier som en (om end ikke helt klassisk) bemærkning, om den flygtighed det moderne 

menneske konstant udsættes for. Set på denne måde fremstår Baudelaires sonet som 

forholdsvis traditionelt opbygget, med kongruens mellem indholdsstrukturen og den formelle 

struktur.  

  Det der imidlertid ikke er helt traditionelt i ”À une passante” er de retoriske virkemidler, der 

anvendes undervejs. I første verselinie situeres digtet: ”La rue assourdissante autour de moi 

hurlait.” Denne ”La rue” (som både kan betyde gade og folkehob), larmer altså så meget at 

jeget intet andet kan høre. Høresansen er på den måde overflødiggjort, og derfor kan 

synssansen tage egenhændigt over. Efterfølgende indtræder kvinden i digtet, først i kraft af 

nogle beskrivende tillægsord og endelig fysisk i tredje vers: ”Une femme passa”. Først nu ser 

det lyriske jeg så ind i hendes øjne.  

  Digtets kronologi følger altså på denne måde den egentlige kronologi, der eksisterer i jegets 

oplevelse. Og derfor er det hele også meget hurtigt overstået og jeget overlades til 

refleksioner. I disse er det interessant at bemærke hvorledes sproget og tankerne påvirkes 

metonymisk af kvindens udseende og situation: ”Moi, je buvais, (…) // Dans son oeil, ciel 

livide où germe l’ouragan, // La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.” Jeget ser ikke bare 

en smuk kvinde, men derimod en åbning i hendes blik mod en ”ligbleg himmel” hvor døden 

er nærværende på trods af den ”fascinerende sødhed.” Det er nu et liv/død tema der udspiller 

sig i jeget, udsprunget af synet af kvinden/enken. ”Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté 

// Dont le regard m’a fait soudainement renaître,” Og denne indstiftede oplevelse præger 

resten af sonetten, hvor jeget indser at han kunne have elsket hende, men at det er for sent. Og 

på en måde samles den hele i den sidste udsigelse ” (…) ô toi qui le savis!”. Jeget føler at 

kvinden godt vidste alt det, han er nået frem til. Hun har lige oplevet døden på nært hold og 

ved hvad der venter på trods af momentan lykke. Kærlighed er for hende blot en flygtig 

illusion, ganske som det lyriske jeg indser. Den korte indsprøjtning af liv hun gav ham, 

medførte på samme tid en bevidsthed om døden, ligesom glæden blev associeret med sorg hos 

Wordsworth. 

  Med denne sonet har Baudelaire skabt en struktur, som bevæger sig udover de rent formelle, 

som sonetformen muliggør. Men ikke desto mindre er det stadig en sonet af den traditionelle 

engelske model, blot tilsat en anden kunstforståelse og livsopfattelse. Det er så 

”Baudelaire’sk” som det kan være, men netop fordi det er i sonetform, korresponderer det 
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stadig med de engelske romantiske digtere. Omgivelserne er måske ændret, men formen og 

det endelige måde at bruge sonetten på er til dels den samme.   

                              

Sonetkransen 

- Inger Christensens  

”Sommerfugledalen” 

            

  ”Sommerfugledalen” fra 1991 af Inger Christensen er et eklatant bevis på sonettens 

overlevelseskraft op igennem litteraturens flygtige genreskred. At der tilmed her er tale om 

genrens ypperligste udøvelsesform, sonetkransen, vidner yderligere om denne lyriske forms 

spændvidde. Pointen med at inddrage Inger Christensen er altså tosidet, idet vi får et eksempel 

på sonetkransens kvaliteter gestaltet af en moderne dansk lyriker.  

  Formålet med brugen af sonetkransen ligger naturligvis i at kunne formidle tematiske ideer i 

en uhyggelig stram lyrisk form, hvorved det indholds- og omfangsmæssigt er muligt at sprede 

sig utrolig bredt. Derudover er det en kompositionsmæssig styrkeprøve, idet at formens 

struktur ikke tillader svagheder, hvis form/indhold-forholdet skal bære, og hvis 

erkendelsesforløbet skal istandsættes overbevisende. Erik A. Nielsen kalder sonetkransen for 

”metrikkens måske strengest definerede form, og kun mestre brækker ikke halsen på den.”8 

  En sonetkrans består af 15 sonetter, hvor de 14 første hænger sammen i den forstand, at det 

afsluttende vers i hver sonet er identisk med det første vers i den følgende sonet. Derudover 

danner begyndelsesversene i de 14 første sonetter tilsammen en såkaldt mestersonet. 

Mestersonetten bliver altså derved til et fortættet erkendelsesudtryk eller komprimeret 

livserfaring9, hvori de foregående sonetters fragmenterede erfaringer og refleksioner finder 

deres endelige pointe. Man kan altså på en måde godt sammenligne mestersonetten med den 

engelske sonets kuplet, af hvilken der udspringer en erkendelsesmæssig selvindsigt.  

    Det følgende er ikke tænkt som en udtømmende, analytisk læsning af hele sonetkransen, da 

det, omfangsmæssigt, ikke lader sig gøre her (og heller ikke er opgavens intention), men som 

eksempel på sonetkransens immanente formstruktur, og hvorledes dette bliver bragt i spil af 

Inger Christensen.  

  Formmæssigt varierer Inger Christensen sonetten med forskellige rimskemaer, men alle med 

2 kvartetter og to terzetter som visuelt udgangspunkt. Der bliver oftest benyttet fletrim 
                                                 
8 Erik A. Nielsen: ”Sorgens symmetri” (vi har her ikke de nøjagtige sidetal, da bogen skulle afleveres) 
9 Ibid.: ”Sorgens symmetri”  
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igennem hele sonetten, undtaget er sonetterne 2, 4, 5 og 14, hvor de to første varieres med 

omsluttende rim i kvartetterne så rimskemaet hedder hhv. aBBa, CDDC og aBBa, CddC. I 

sonet 5 og 14 er det terzetterne der skifter til parrim, brudt af skellet mellem terzetterne, EEf 

fgg og eeF FGG. Hvis man tager udgangspunkt i samlingens første sonet, ser vi altså et 

eksempel på en ”regelmæssig” form. Sonettens rimskema hedder AbAb, CdCd, EFE gFg, 

med alternerende mandlige og kvindelige rim i kvartetterne, kvindelige rim i den første terzet 

og skiftende i den sidste.  

  I kvartetterne præsenteres vi for sonetkransens grundlæggende metafor; nemlig de 

titelbærende protagonister, sommerfuglene. Helt i tråd med den klassiske sonetbrug kan 

erkendelsesforløbet ses som en udvikling ned igennem sonetterne, hvor vi i kvartetterne 

præsenteres for en række sanseindtryk og iagttagelser, hvorefter terzetterne responderer på 

dette med en uddybende erkendelsesindsigt, hvorved kvartetternes observationer træder i 

karakter. Det interessante ved sonetkransen er jo så, at denne erkendelse igen finder et nyt 

perspektiv i mestersonetten.  

  Men hvis man kigger på kransens første sonet, finder vi i første kvartet en etablering af det 

sanseudtryk, der fremkommer ved beskuelsen af svævende sommerfugle i Brajcinodalen. Det 

lyriske jeg observerer dette mylder af liv og farver, men betvivler ægtheden ved det visuelle 

indtryk. Dette sker i anden kvartet. ”Er dette vingeflimmer kun en stime// af lyspartikler i et 

indbildt syn// Er det min barndoms drømte sommertime// splintret som i tidsforskudte lyn?”.10 

Efter dette følger terzettens ræsonnement og det benægtende ”Nej”, og en konstatering af, at 

synet er ”lysets engel”11 i skikkelse af en række sommerfugle-arter, og at dette syn er set med 

sløret fornuft. For at sætte dette i kontekst med resten af sonetkransen, kan man finde hjælp i 

digtsamlingens undertitel; ”et requiem”. For selv om mange af sonetternes grundstemning 

bærer præg af glæde og livslyst, så mærker man også dødens nærvær. Naturens beskrives i sin 

forgængelighed, ”at blomstringen har rod i det rådne,”12 og det ligger implicit, at dette er 

svært at acceptere som moderne menneske. Sommerfuglene bringer minder frem om afdøde 

familiemedlemmer og minder fra barndommens dage, og bringer derved, så at sige, 

mennesket tilbage til den sansede verden.13 Udover dette ligger der ifølge Erik Skyum Nielsen 

også en sprogtematik, igennem hvilken ”Sommerfugledalen” fremstår som en kritik af det 

                                                 
10 Inger Christensen: ”Sommerfugledalen” Sonet 1 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Dette er Erik Skyum-Nielsens pointe. Erik Skyum Nielsen: ”Engle i sneen” s. 96 
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sprog, der slører vores virkelighedssans, og samtidigt tilbyder et nyt poetisk sprog, hvis egne 

former er ligedannede med naturens former.14 Dette lader sig i høj grad gøre i en sonetkrans, 

hvor netop det sprogliges form må vægtes uhyre højt, for at leve op til formens betingelser, og 

hvor dét, der siges opstår som reaktion på genrens krav. Inger Christensen siger selv: ”Det 

tilfredsstillende er det jeg kommer til at skrive om, mens jeg sidder og tænker over noget 

andet. Det er derfor jeg laver de der systemer, for mens jeg tænker over systemet, og især når 

jeg er kommet i gang med at samle ord ind, så kommer først alle de ting op i mig som jeg 

egentlig skal skrive”.15 Dette kan sonetkransen altså fuldkomment opfylde, og derved bliver 

genren også interessant for en moderne digter som Inger Christensen. 

   

Konklusion 
  

 Som vores foregående analyser gerne skulle vise, så er sonettens udtryksmuligheder, trods 

formens immanente strenghed, meget omfattende. Faktisk er det måske netop den strenge 

form og de lyriske pointer der opstår i afvigelsen fra denne, der gør at sonetten, selv i dag, står 

stærkt i poesiens brogede landskab. 

  I ”Surprised by joy” viste vi hvordan Wordsworth bruger forholdet mellem sonettens form 

og det tematiske indhold til at skabe et stærkt og sammenhængende udtryk med både 

personlige og universelle betragtninger. Tematisk set kredser Wordsworth omkring 

fundamentale emner som glæde, sorg og erindring, og belyser gennem sonetformen det 

komplekse forhold mellem disse. Dette afspejles bl.a. i den måde formen følger det lyriske 

jegs sindstilstand, og den centrale betydning voltaen får.  

  Keats´ sonet ”When I have fears that I may cease to be” fanger essensen af den engelske 

sonetform. Tematisk omhandler digtet primært poetens bekymringer vedrørende sit litterære 

eftermæle, og hvorledes selve sonetformen tilbyder en mulighed i forhold til dette. Sonettens 

opbygning adskiller sig helt grundlæggende fra Wordsworth-eksemplet, og dermed bliver det 

poetiske udtryk også helt anderledes. Som analysen viser så ændres og udvides 

erkendelsesindsigten med kuplettens respons på den foregående problematik, og deri ligger en 

stor del af den engelske sonets virkemiddel som lyrisk form.     

  Den tilnærmelsesvis samme struktur bruger Baudelaire i ”Á une Passante” men med et helt 

andet genstandsområde, nemlig modernitetens Paris. Her skildres en flanørs fragmentariske 

                                                 
14 Ibid. s. 100 
15 Ibid. s.102 
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virkelighedsoplevelse, og det at sonettens klassiske form bliver benyttet til at beskrive disse 

ændrede livsbetingelser i storbyen, danner en kontrast til romantikerne Wordsworth og Keats. 

Det bliver desuden en mere impulsiv og øjebliksorienteret poesi, hvor sproget påvirkes af 

omgivelserne, bedst eksemplificeret ved den afsluttende kuplets ”universelle” udsigelse om 

bylivets flygtige karakter. Herved ville vi vise hvorledes Baudelaire indarbejder sin 

kontrastfyldte livsopfattelse i sonettens strenge form, og på den måde viser hvor fleksibel den 

egentlig er, med den sproglige og tematiske kompleksitet den muliggør.       

  Det der bliver pointen med afsnittet om Inger Christensen, er naturligvis den udvidelse af 

sonettens råderum, der opstår i udformningen af en sonetkrans. Den enkelte sonet kommer 

altså både til at træde frem i sin autonomi, men samtidig som del af en tematisk og 

struktureret helhed. De blandende rimskemaer forstyrrer ikke den samlede struktur, men viser 

dog en uregelmæssighed i forhold til de andre eksempler. Mestersonetten bliver et 

koncentreret destillat af de foregående sonetters samlede indhold, og samtidigt udgør den sin 

helt egen enhed, hvorigennem et nyt erkendelses- og fortolkningsperspektiv bryder frem. 

Herved ville vi vise, hvordan en moderne lyrikers udtryk kan finde sted også på sonettens 

betingelser.  

  Overordnet kan vi konkludere, at sonetten er en kraftfuld lyrisk form med sin fortættede 

struktur og principielle strenghed. Sonetten stiller store krav til digteren, og vores eksempler 

er naturligvis hentet fra nogle af genrens dygtigste, for fuldt ud at kunne vise dens 

spændstighed og muligheder. Som Inger Christensen viser os, er formen stadig aktuel og 

anvendelig, og har stadig en plads at udfylde i det mangfoldige lyriske landskab. 
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