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1. Inledning 

Att över halva den litteraturskatt som finns på svenska består av översättningar är ett 

faktum som går de flesta av oss oreflekterat förbi. När jag läste en svensk översättning av en 

skönlitterär bok fann jag att jag stundvis blev påmind och rentav besvärad av att det på olika 

sätt blev väldigt synligt att det var just en översättning jag läste. Språket översättaren hade 

valt störde min läsupplevelse och tog min koncentration och mitt fokus från själva 

handlingen i romanen. Följden blev att jag valde att läsa samma bok på originalspråk och 

fann att den gav mig en mycket mer njutbar läsupplevelse, trots att det alltså var samma 

berättelse jag läste. Detta fick mig att reflektera över vad litterära texter vinner och förlorar 

vid en översättning? Helt enkelt, vad innebär en översättning? Och när jag sedan stötte på 

två väldigt samtida översättningar (från 2007 och 2010) av William Shakespeares sonetter 

(skrivna på 1590-talet och framåt, publicerade 1609) och fann att översättningarna så till den 

grad skiljde sig från varandra att jag utan vetskapen om att det var samma sonetter som var 

översatta inte direkt hade förstått att de var just översättningar av samma sonetter! Detta 

gjorde att jag ville uppnå en större förståelse för vad översättning är och vilka konventioner 

som styr översättare i deras arbete, och då främst när det gäller poesi.  

Jag ämnar även diskutera och utreda hur studiet av poesi och översättningar didaktiskt kan 

anpassas och användas i min framtida lärargärning på gymnasiet, som ett medel för att 

uppfylla delar av Gy11 ämnes- och läroplansmål gällande svenskämnet. 

2. Disposition 

Här följer nu en genomgång av uppsatsens disposition. Efter syfte, avgränsning, material och 

frågeställning följer metoddiskussionen där jag valt att komparativt analysera två svenska 

översättningar av två Shakespearesonetter. Sedan följer en överblick av forskningsläget och 

relevanta teorier. Därnäst följer bakgrundsavsnittet där jag presenterar Shakespeare, hans 

sonetter samt de bägge svenska översättarna och deras bakgrund. Därpå följer min analys 

där jag först fokuserar på innehållet i de bägge översättningarna för att sedan separat 

analysera deras form. I avsnittet därefter behandlas sedan den ämnesdidaktiska 

frågeställningen rörande arbete med och kring poesi och översättning i svenskämnet på 

gymnasiet. Därefter följer diskussionsavsnittet där slutsatser och egna tankar synliggörs. 

Efter det kommer uppsatsens avslutande sammanfattning där jag kort redogör för mina 

resultat. Bilagan innehåller de sonetter, i översättning, som uppsatsens analys utgått ifrån. 
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3. Syfte, avgränsning, material och frågeställning 

Uppsatsen syfte är att synliggöra och diskutera de skillnader som ofrånkomligen uppstår 

mellan källtext (originalet) och måltext (översättningen) när en översättning görs. Som följd 

av en medveten avgränsning kommer uppsatsen att fokusera svensk översättning av 

Shakespeares sonetter från originalspråket (elisabetansk engelska). Genom komparativ 

analys av två olika översättares versioner av två Shakespearesonetter ämnar jag utreda vilka 

skillnaderna i översättningen är och vad skillnaderna kan bero på. Primärmaterialet för 

uppsatsen utgörs av två av Shakespeares mest välkända och reciterade dikter, nämligen nr. 

18 och 116 och två svenska översättningar av dessa, vilka återfinns i sin helhet i bilaga 1. Att 

just dessa två sonetter valts beror dels på att det är just två av Shakespeares mest välkända 

dikter, dels också på grund av att sonetterna i sin diskussion av kärlekens väsen kan tänkas 

vara intressanta att arbeta med en i gymnasieklass i ämnet svenska. Detta då kärlek kan 

anses vara något som alla elever har åsikter och/eller erfarenheter kring på ett eller annat 

vis. Jag återkommer till detta längre fram i min uppsats.  

Sonettsamlingen författades i 1600-talets England, och de översättningar jag valt att titta 

närmare på är gjorda i 2000-talets Sverige, vilket betyder att de kulturella kontexterna 

texterna är skapade i är vitt skilda, i både tid och rum. Det finns ett antal kompletta 

översättningar som gjort på svenska men att jag valt just Martin Tegens och Eva Ströms 

översättningar beror på att det är de två senaste svenska översättningarna som gjorts. De 

uttrycker själva att deras övergripande tanke är att ta hänsyn till både form och innehåll och 

just därför kommer huvudfokus i analysen utgå från huruvida de kan anses ha lyckats med 

det. Att Tegen dessutom har utgått från en bestämd teori om sonetternas bakgrund ska 

också nämnas här och det är något som jag kommer återkomma till senare. 

Att översätta bunden poesi, som den engelska sonetten, innebär att överföra både form och 

innehållslig mening från ett språk till ett annat. Jag vill i denna uppsats undersöka om och 

hur översättarna lyckats med detta. Jag ämnar inte utreda eller påstå vilken av de bägge 

översättningarna som är bättre än den andra, utan mitt syfte är att finna tillräckligt med 

underlag för att kunna diskutera hur översättningar drivs av olika prioriteringar och därmed 

blir olika. Jag kommer även med avstamp i Gy11s ämnes- och kursplaner rörande 

svenskämnet att kort diskutera implementering av ett ämnesdidaktiskt arbete med poesi 

och översättning som ett medel att nå delar av de mål skolverket formulerat för 

svenskämnesundervisningen i svenska gymnasieskolor. 
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För att uppfylla uppsatsens syfte avser jag att söka svar på följande frågeställningar: 

1. Har översättningarna förändrat sonetternas innehållsliga mening? 

2. Lyckas översättarna behålla den engelska sonettens form, avseende meter och 

rimflätning i sina översättningar?  

3. Hur kan en ämnesdidaktisk undervisning om poesi i översättning, implementeras 

utifrån Gy11s ämnes- och kursplaner för svenskämnet? 

4. Metod 

Genom analys av två svenska översättningar av två Shakespeare sonetter ämnar jag 

undersöka om översättarna, sett till både form- och innehåll, lyckats överföra det som 

källtexten gett uttryck för. Arbetssättet kommer att vara komparativt. Jag har valt att fästa 

min uppmärksamhet på skillnaderna mellan de bägge översättningarna och källtexten. 

Skillnaderna jag har uppmärksammat har varit dels på semantisk nivå (ords språkliga 

betydelse och mening) dels på pragmatisk nivå (ordens användning och frasers 

tolkningsmöjligheter beroende på dess kontext). Genom att i viss mån kontextualisera 

Shakespeares sonetter, vill jag skapa förutsättning för att se om och eventuellt hur delar av 

källtextens omvärld, kan anses eller inte anses, ha följt med i översättningarna. Förenklat 

uttryckt, går det att skymta det elisabetanska England i de svenska översättningarna? Det är 

en modern översättningsteori jag utgår ifrån när jag analyserar översättningarna vilken jag 

kommer att presenterar närmare under nästa rubrik. Avslutningsvis så kommer jag granska 

Gy11s kurs- och ämnesplaner i svenskämnet för att finna underlag som motiverar och 

främjar undervisning i och om poesi och översättning.  

5. Forskningsinriktningar och teorier 

I följande avsnitt avser jag att kort redogöra för och problematisera de olika teorier som varit 

tongivande inom forskningen kring översättning av text. Avsnittet handlar alltså inte enbart 

om översättning fokuserad på lyrik utan om översättning som ett helhetsgrepp. Detta då 

översättningsforskning är en tvärvetenskaplig teoribildning. 

 Jag utgår främst från översättningsforskaren Rune Ingos teoretiska utgångspunkter och den 

summerande översättningshistorik han sammanställt i Konsten att översätta (2007). Jag har 

också använt mig av Anders Bolanders (doktorand i germanska språk) artikel Kontextens 
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betydelse inom översättningsvetenskapen i Svenska som källspråk och målspråk. Aspekter på 

översättningsvetenskap (2006). Vidare har jag använt mig av översättningsteoretikern Susan 

Bassnetts bok Translation Studies (2002) där hon historiskt går igenom just 

översättningsteori. 

5.1 Vad är översättning? 

Översättningsforskaren Runo Ingo menar i sin bok Konsten att översätta (2007) att 

översättning kan definieras som överföring av teckens betydelse från ett språk till ett annat, 

där olika sidor av källspråket avseende språklig form och innehåll (betydelse) tagits i 

beaktande. Han skriver vidare att det innebär att översättaren i sitt arbete måste vara väl 

införstådd med både den grammatiska och semantiska strukturen hos de språk hen ämnar 

översätta till, det vill säga språkens system. Utöver detta måste översättaren också vara 

införstådd med hur dessa system skall användas i den språkliga och kulturella situationen, 

det vill säga i kontexten som översättningen är ämnad för. Det handlar alltså om att avkoda 

källtexten för att sedan omkoda och anpassa den till en text på ett nytt språk som både 

formmässigt och betydelsemässigt motsvarar textens ursprungliga mening och funktion 

(20ff.). För att göra detta finns det fyra grundaspekter som en översättare bör förhålla sig till 

i sitt översättningsarbete. Grammatisk struktur, alltså normer på språkets alla plan, 

exempelvis syntax, morfologi och ljudlära, det vill säga språkets systembetingade form (21ff., 

65f.). Språklig varietet såsom stilistik, alltså språkets situationsbetingade form (21ff., 75ff.). 

Semantik, det vetenskapliga studiet av språklig betydelse och mening, således språkets 

systembetingade betydelser (21ff., 86f.). Pragmatik, läran om språkets användning och hur 

fraser tolkas olika beroende på deras kontext, med andra ord språkets situationsbetingade 

betydelse) (21ff., 126).  

Ingo (2007) menar alltså att grunden för översättning är att just alla av de fyra ovan nämnda 

aspekterna, grammatisk struktur, språklig varietet, semantik och pragmatik på något vis 

aktualiserats, men med skiftande resultat, prioriteringar och omfång. Han skriver att synen 

på översättning och översättarna gått från en normativ, preskriptiv, via en deskriptiv till en 

explikativ (10ff.). För några decennier sedan gav forskarna alltså mest normer och råd till 

översättarna att förhålla sig till men att de senare snarare kom att ge beskrivningar och 

förklaringar till översättarna att förhålla sig till. Bassnett (2002) redogör för en liknande syn i 

sin bok Translation Studies och skriver att översättning idag inte bara ses som överföring av 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontext
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en text från ett språk till ett annat, utan som en process av val och förhandlingar mellan 

texter och mellan kulturer, som förmedlas av en översättare (5f.).  

Sett till översättningsvetenskapens historia skriver Ingo (2007) att språklingvisten John Ian 

Catford med sin lingvistiska teori (språkfokuserad) i mitten på 1960-talet fokuserade på det 

textuella materialet. Där var själva överföring av texten i sig, från ett språk till ett annat det 

som var definitionen av översättning (14ff.). Bolander (2006) nämner också detta i sin artikel 

då han skriver att en översättarens arbetsredskap enligt denna syn således bestod av 

särskilda ordlistor och grammatikor. Detta innebar alltså att hänsyn till den kultur texten var 

skapad i, och kanske främst den kultur översättningen var ämnad för, ej var parametrar som 

det lingvistiska översättningsarbetet tog i beaktande (25). Vidare skriver Ingo (2007) att den 

amerikanske lingvisten Eugene A. Nida och språkforskaren Charles T. Taber presenterade en 

sociolingvistisk teori som i sin tur innebar just att översättaren måste ta hänsyn till den 

kultur texten var skapad i, samt även den kultur översättningen var ämnad för. De vidgade 

alltså synen på översättning och framhöll att det handlar om att på målspråket reproducera 

det som sagts på källspråket, främst form och innehållslig mening och sekundärt rent 

stilistiskt. Detta betyder att Nida och Taber vidgade Catfords lingvistiska teori genom att 

lägga till informationsteoretiska och sociologiska parametrar. Översättning enligt deras teori 

kom alltså att betyda att den som läser översättningen skall reagera och förstå 

översättningen på samma sätt som den person som läser källtexten (12ff.).  Samtidigt 

utvecklade de tyska lingvistik- och översättningsforskarna Katharina Reiss och Hans 

Vermeers skoposteorin där de frångick lingvistiken som bas för översättningsforskningen och 

istället lade tonvikten på översättningens syfte och kulturella aspekter. De menade att 

översättning inte var ett språkligt överförande utan ett kulturellt, där det viktiga var att veta 

för vilken mottagare man översatte och vilken typ av text man översatte och slutligen vilket 

syfte översättningen hade. Skillnaden gentemot Catfords teori är alltså att man som 

översättare överför källtextens syfte, till måltexten. Det viktiga var fortfarande att uttrycka 

samma sak som källtexten, men detta kunde på målspråket uttryckas med andra ord. 

Koherensen rent ordmässigt mellan käll- och måltext var alltså inte längre första prioritet. 

Resultatet kom enkelt uttryckt att bli att översättarnas arbetsredskap utöver ordböcker och 

grammatikor också kom att innefatta kännedom om de historiska, politiska och kulturella 

relationer som källtexten befann sig i och de omständigheter som kunde komma att påverka 

översättningen (Bolander 2006:23ff, Ingo 2007:13). Vidare har vi den belgiske 
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manipulationsteoretikern André A. Lefevere, som tillsammans med Think out loud -

forskningen lade fokus främst på den skönlitterära översättningen. Han såg översättning 

som tolkning av en källtext och att man egentligen inte kunde tala om översättning 

överhuvudtaget. Översättaren ansågs helt enkelt vara en konstnär som tog sig rätten att i 

större eller mindre utsträckning manipulera den text hen översatte. Think out loud-forskarna 

studerade video- och ljudinspelningar av översättare som tänkte högt under sitt arbete, för 

att sedan protokollföra detta och försöka skapa en bild av hur en översättare tänker och 

arbetar. Manipulationsteorin och Think out loud-forskningen la alltså tonvikten på 

översättarens roll, hens personliga egenskaper, konstnärliga syften och ambitioner som 

grundvalar för översättningens vara eller icke vara (13).  

Medan lingvisterna, såsom Catford, enbart såg översättning som ett fristående textmaterial 

så ansåg sociolingvisterna såsom Nida och Taber att översättning även innebar att överföra 

texters budskap. Där var alltså de kulturella aspekterna texten var skapad i och skulle 

återskapas till också av vikt. Reiss och Vermeers skopos-teori innebar sedermera att se 

översättning som en rapport om källspråkstexten. Utöver de kulturella aspekterna (som 

texten var skapad i och som den skulle överföras till) lade de också stor vikt vid att det syfte 

originaltexten haft skulle överföras. Manipulationsteorin och Think out loud-forskningen lade 

i sin tur utöver detta även stor vikt vid själva översättaren som person.   

Översättningsforskningen idag är alltså koncentrerad på att försöka finna logiska orsaker till 

varför översättarna gjort som de gjort, helt enkelt försöka förklara vad översättning är, vad 

den kan vara och hur den går till. Begreppet översättning innebär inom den moderna 

översättningsteorin att man avkodar en källtext för att sedan omkoda och anpassa texten på 

ett nytt språk, avseende både form och betydelse som återger ursprungstextens mening och 

funktion. Bolander (2006) beskriver den moderna översättningsteorin på ett träffande sätt 

när han skriver att: ”En text skapas med andra ord inte ur tomma intet, och på samma sätt 

genomförs inte en översättning i ett kontextuellt vakuum” (23). 

5.2 Vad är poetisk text? 

Efter att ha problematiserat begreppet ”översättning”, kommer jag nu att definiera 

begreppet ”poetisk text”. För att göra detta har jag valt att utgå från litteraturvetaren Shira 

Wolosky och hennes resonemang i boken The art of poetry (2001). Där skriver hon att poesi 

är språk där varje ord, ordföljd, klang, paus, bildspråk och resonans är väl valt och 
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betydande. Poetisk text blir således en text där varje ord står i förbindelse med övriga ord i 

texten och där varje ords betydelse i regel är mångbottnad. Varje stavelse och ord har en 

viss plats i ett större sammanhang och tillsammans skapar de ett väl avvägt mönster (3). 

Poetisk text består av ett komprimerat innehåll, i bunden eller obunden form. Det är en text 

som bland annat kan innehålla eufoni, rim, meter och bildspråk. Språket i sig har alltså ett 

estetiskt värde. Det handlar inte bara om vad som sägs utan också om hur det sägs. Detta 

resulterar till att både form och innehåll är två viktiga delar att ta i beaktande vid 

översättning. Där formen ibland till och med prioriteras främst vid översättning av just poesi. 

När det gäller prosa har dock innehållet alltid främsta prioritering vid översättning (Ingo 

2007:266). De lyriska texter som analyseras i denna uppsats består av bunden vers med rim, 

meter, bildspråk och eufoni. Det rör sig dessutom om ett specifikt och reglerat versmått, 

nämligen sonetter. Avslutningsvis kan det förtydligas att de egenskaper jag ovan räknat upp, 

rim, meter, bunden form och bildspråk är sådant som hör hemma inom den poetiska texten 

men att det samtidigt är egenskaper som inte återfinns i all poetisk text. Bildspråk finns ju 

exempelvis dessutom i alla typer av text. 

5.2.1 Eufoni 

Poesi är som ovan fastslagits en konst av väl valda ord och då ord som delvis valts på grund 

av sin klang det vill säga sin eufoni (Wolosky 2001:4). En form av eufoni, såkallat ljudmåleri, 

är rim och i sonetterna återfinns olika typer av rim. Det ena är slutrimmet, som innebär att 

sista stavelsen låter helt lika (fullständig ljudöverensstämmelse) mellan två ord eller 

ordgrupper. Är detta enstavigt får vi ett manligt rim exempelvis: sort – kort (Tegen, Sonett 

18: rad 2+3) Är det tvåstavigt får vi ett kvinnligt rim exempelvis: skina – pina (Tegen, Sonett 

18: rad 5+7). En annan typ av rim är stavrimmet, även kallat allitteration.  Detta består av 

vokaler eller konsonanter som i början av ord eller på samma närliggande rad rimmar med 

varandra, exempelvis ”och sommarn stänger snabbt sitt gröna rum” (Ström Sonett 18: rad 

4). Likaså finns det assonans, även kallat halvrim, bestående av två liknande ord inne i en 

betonad stavelse, exempelvis ”så länge dikten livet åt dig ger” (Tegen Sonett 18: rad 14). Det 

jag kommer undersöka närmare i min analys är dock hur översättarna förhåller sig till just 

slutrimmen. 

5.2.2 Meter 

Utöver eufoni finns det i poetiska texter oftast en meter och Staffan Bergsten, docent i 

litteraturvetenskap skriver i Lyrikläsarens handbok att: 
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Meter är formaliserad rytm och byggs upp av versfötter. En versfot utgör en 

fast kombination av betonade och obetonade stavelser. När versfötter sätts 

samman efter vissa periodiskt upprepade mönster bildas versmått. Mått är i 

detta sammanhang detsamma som meter. (1994:36) 

Meter gäller främst traditionell poesi, i bunden form. Metern kan i sin tur vara stigande eller 

fallande beroende på versfötternas höjningar och sänkningar (37f.). Wolosky (2001) talar i 

sin tur även om rytm, det vill säga att orden ger poesin en melodi, eller ett beat, precis som i 

musik (5). En viktig skillnad mellan meter och rytm är alltså att meter är kopplat till versen 

och att det är själva orden som skapar rytmen. Men vers, likaså meter kan finnas oberoende 

av just ord. Det jag har valt att undersöka är versen/metern och inte rytmen. 

Jag kommer nu att redogöra för de sju vanligaste versfötterna. De tre första är fallande, 

sedan följer tre stigande och sist den likbetonade spondén. Tecknet + anger fotens höjning 

och tecknet – dess sänkning: 

1. Troké   En betonad + en obetonad stavelse  + - 

2. Daktyl  En betonad + två obetonade stavelser  + - - 

3. Fallande Peon En betonad + tre obetonade stavelser  + - - - 

4. Jamb  En obetonad + en betonad stavelse   - + 

5. Anapest  Två obetonade + en betonad stavelse   - - + 

6. Stigande Peon Tre obetonade + en betonad stavelse  - - - + 

7. Spondé  Två neutrala stavelser   _ _ 

Vers i sin tur döps efter den versfot som är främst förekommande. En dikt där majoriteten av 

versfötterna består av jamber, kallas således jambisk vers, förekommer främst trokéer, kallas 

versen trokéisk och så vidare. Består dikten av blandade versfötter kallas den helt enkelt 

blandad vers. Är alla versfötter i versraden sedan fullständiga blir den akatalektisk. Skulle det 

återfinnas en stavelse i foten som saknas, ofta obetonad, är versraden katalektisk och 

återfinns det en kort stavelse som blir över, i regel också obetonad, blir det en 

hyperkatalektisk versrad.  Vidare är det antalet versfötter per rad som också anger 

versradens namn; en-, två-, tre-, fyr-, femfotad vers och så vidare (Ingo 2007:267f.) 

Det kan här tilläggas att översättning av poesi i bunden form är problematisk. Utöver ett 

innehåll och klang att förmedla finns ju även en form, med rim och meter, som också bör 

överföras vid översättning. Ingo (2007) pekar på att just lyrikens innehållsliga mångtydighet 
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gör att översättning av poesi kan liknas vid en kamp mellan trohet gentemot källtextens 

form och källtextens innehåll. Detta då översättaren kan behöva utelämna visst 

betydelseinnehåll, då källspråket är välformulerat och komprimerat i källtexten. 

Översättaren kan också behöva tillföra så kallat fyllnadsmaterial, tillägg, i översättningen, för 

att i slutändan få ihop de stavelser och versfötter som den bundna formen kräver. Dikt som 

till formen är starkt reglerad, såsom sonetten, med bundna versrader och slutrimschema 

(4+4+4+2 ABAB CDCD EFEF GG) är således svåröversatt. (2007:268ff.).  

6. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för versformen sonett, speciellt den elisabetanska 

sonetten. Vidare kommer jag översiktligt presentera William Shakespeare samt återge 

diskussionen kring det så kallade ”författarproblemet” – var det verkligen William 

Shakespeare, den världsberömda dramatikern som skrev sonetterna? Diskussionen kring 

detta nämns då Martin Tegen, en av översättarna uttryckligen hänvisar till den så kallade 

”prinsteorin” och hävdar att den påverkat hans översättning. Prinsteorins kärna är just att 

det inte var William Shakespeare som skrev sonetterna och jag kommer redogöra för den 

närmare under nästkommande rubrik. Sedan följer ett kort referat av sonettcykelns innehåll 

och därefter ges en översiktlig presentation av de bägge översättarna.  

6.1 Versformen sonett 

Lena R. Nilsson, medlem i svenska Shakespearesällskapet samt fil. mag i litteraturhistoria och 

franska, skriver i inledningen till sin översättning av Shakespeares sonetter (2006) 

(översättningar som ej ingår i min analys), att sonett är en versform vars ursprung härleds till 

Italien. Dess främsta företrädare kan sägas vara den italienske diktaren Petrarca, vars 

samling av kärleksdikter till Laura (vilka återfinns i hans verk Canzoniere, från cirka 1327) 

som var stilbildande när det gäller sonetten som konstform. Innehållet i diktningen är enligt 

den italienska sonettskrivningstraditionen kärleksbetraktelser på fjorton rader. Varje rad har 

elva stavelser med fri rytmik och endast kvinnliga rim förekommer. Oftast utgör sonettens 

första del en ”oktav” (vers 1-8) och den andra delen utgörs av en kortare ”sextett” (rad 9-

14). Oktaven innehåller en allmän tes och i sextetten kommer en poäng eller en 

överraskning av något slag, som ett svar på just tesen i oktaven (Nilsson 2006: inledning, 

Nationalencyklopedin: sonett).  
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Via Italien och Frankrike nådde sedan sonetten England, där Henry Howard och sir Thomas 

Wyatt tillskrivs introduceringen genom sina översättningar. Detta var under den 

elisabetanska eran och den elisabetanska sonetten hade en kort men intensiv 

aktualitetsperiod under 1590-talets högrenässans. Sonettens form kom dock att stöpas om 

för att anpassas till det engelska språket och skiljer sig som ett resultat av detta något från 

den franska och italienska sonetten (Nilsson 2006: inledning).  

Den elisabetanska sonetten består av fjorton rader, skrivna på jambisk pentameter 

(versmått bestående av fem jamber). Mindre avvikelser förekommer dock och anses ej 

påverka grundversen. De tolv första raderna, med korsrim (slutrim på varannan rad), bildar 

tre stycken kvartetter: Rad 1- 4, Rad 5-8, Rad 9-12 och tvåradingen på slutet, den så kallade 

kupletten, också den med slutrim: Rad 13-14. Den avslutande kupletten är i regel en 

sammanfattning eller en kommentar till det som tidigare yppats i dikten, även kallat 

”voltan”. Rimschemat med slutrim följer mönstret ABAB CDCD EFEF GG (Bergsten 1994:52, 

Wolosky 2001:41f., 53f., 136ff.). Då det är översättning av just engelsk sonett som är 

föremålet för denna uppsats utreder jag inte vidare utformningen på de tidigare nämnda 

italienska och franska sonetten.  

6.2 Vem var William Shakespeare och varför skrevs sonetterna? 

För att kontextualisera sonetterna följer nu en presentation av Shakespeare, hans verk och 

den ständigt pågående diskussionen rörande vem det var som författade just sonetterna. 

William Shakespeare klassas idag som en av världslitteraturens största dramatiker (1564-

1616). Han var född och uppvuxen i Stratford-upon-Avon i Warwickshire och yrkesverksam i 

London. Shakespeare ett fyrtiotal pjäser i olika genrer. Bland de mest kända kan nämnas, 

Twelfth Night, Hamlet, Henry V, Othello, Macbeth, A Midsummer Night’s Dream samt Romeo 

and Juliet. Han skrev även dikter såsom Venus and Adonis och The Rape of Lucrece. Under sin 

livstid var Shakespeare föga känd men cirka sju år efter hans död gav John Heminge och 

Henry Condell ut verket The first folio (1623), där de hade samlat nära nog alla Shakespeares 

pjäser. Det var genom detta verk som Shakespeares författarskap blev känt för omvärlden 

(Nationalencyklopedin: William Shakespeare).   

Mycket är oklart kring Shakespeare och hans liv, men då det är av viss vikt att 

kontextualisera förhållandena kring författaren och författarens text när jag ska analysera 
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översättningen av hans sonetter följer nedan en möjlig del av historien kring vem 

Shakespeare var med utgångspunkt i huruvida det var han - eller inte som skrev sonetterna.  

Frågorna kring huruvida det var Shakespeare eller inte som skrev sonetterna kan 

sammanfattas med uttrycket ”författarproblemet”, det vill säga det faktum att uppgifterna 

kring mannen från Stratford dels är få och dels att de få uppgifter som finns inte bekräftar 

själva författarskapet utan endast att Shakespeare var en affärsman, skådespelare och 

aktieägare i Globe-teatern.  Det finns idag inga bevis som med säkerhet utpekar ”Stratford-

mannen” som författare till sonetterna publicerade under William Shakespeares namn. Det 

var emellertid först under 1700-talet, alltså drygt hundra år efter den första kompletta 

utgivningen av sonetterna (vilken är daterad till 1609) som frågan väcktes: Var det verkligen 

Stratford-mannen som var författaren? Ovissheten blev tydlig när prästen James Wilmot 

(1726-1808) med uppsåtet att skriva en biografi över Shakespeare, i tron att denne var 

densamme som Stratford-mannen, fann att det ej gick att hitta vare sig minnen eller 

efterlämnade dokument i Warwickshire (landskapet runt Stratford) som på något vis kunde 

ringa in och identifiera ”Stratford-mannen” som sonettförfattaren W. Shakepspeare. Detta 

resulterade i att biografin förblev oskriven och att tankarna kring vem det var som 

egentligen stod bakom författarnamnet W. Shakespeare väcktes (Shakespeare 2007:287).  

Teorin att det bakom Shakespeare skulle dölja sig en Edward de Vere, 17:e greven (earl) av 

Oxford, den så kallade ”Oxford-teorin” är den skola som fått flest anhängare bland de som 

betvivlar att William Shakespeare skrev verken och som en naturlig följd också den teori som 

fått mest utrymme i litteraturen (Shakespeare 2007:285ff, Shakespeare 2010:7ff). I Oxford-

teorin, finns det en gren som också tycker sig ha belägg för vem sonetterna skrevs åt. Denna 

del av Oxford-teorin benämns ”prinsteorin”. och det är just den teorin, som översättaren 

Martin Tegen använt som tolkningsnyckel i sin översättargärning. Detta är en teori som inte 

på något vis har vunnit erkännande inom Shakespeare-forskningen, men då Tegen uttalat 

både tolkat och översatt dikterna utifrån denna teori omnämns den här.  En 

problematisering av själva teorin har dock medvetet uteslutits, då en kritisk behandling av 

den ligger utanför denna uppsats syfte.  

Kärnan i ”prinsteorin” är att Edward de Vere år 1574 fick ett utomäktenskapligt barn med 

drottning Elizabeth och att detta barn var Henry Wriothesley. Wriothesley omplacerades hos 

familjen Southampton och kom så småningom att bli den tredje greven av Southhampton. 

Grundteorin är alltså att de Vere skrev sonettsamlingen (och diktverken Venus & Adonis och 
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Lucretias våldtäkt) till sin son, som var potentiell kronprins och kunde ha blivit kung av 

England (såsom Henry IX). Enligt denna teori är alltså den unga mannen i sonetterna, de 

Veres son, Henry och Den mörka damen, Henrys mor - drottning Elizabeth. Skälet till att de 

Vere skrev under pseudonym var att hans verk innehåller anspelningar och antydningar på 

händelser och personer som hellre borde ha uttalats av en opartisk författare, än som i hans 

fall en person närstående den engelska monarkin. Det majestätsbrott som föreligger (ett 

utomäktenskapligt barn med drottningen) hade också kunnat leda till avrättning om det 

uppdagats. Själva valet av namn, pseudonymen, Shakespeare, år 1593 (de första sonetterna 

författades enligt ”prinsteorin” redan 1590) behöver inte på något vis vara kopplat till 

”Stratford-mannen”, som vid denna tidpunkt i London fortfarande kan antas vara helt okänd.  

(Första pjäsen med Shakespeares namn trycktes år 1598, alltså fem år senare än den 

registrerade utgåvan av Venus och Adonis). Vidare hade de Vere ett lejon med ett brutet 

spjut i sin vapenbild, en bild som stundom även användes som litterär symbol för de Vere 

(parallellt med Pallas Athena som skakar sitt spjut). År 1578 återfinns i historien en episod 

som styrker ”prinsteorin”, för när drottning Elisabeth år 1578 besökte Audley End, i närheter 

av Cambridge, hölls det flera hyllningstal till alla de adelsmän som uppvaktade drottningen, 

en av dessa adelsmän var de Vere. Den kända retorikprofessor Gabriel Harbey (1553-1592) 

höll de Veres hyllningstal på latin och sade att hans ögon gnistrar av eld och hans 

ansiktsuttryck (blick, vilja) skakar spjut (på latin: vultus tela vibrat, på engelska: thy will 

shakes speares).  Avslutningsvis kan sägas att de Vere uttryckligen nämns som författare till 

några av dåtidens publikationer, bland annat i The Complete Gentleman (Peacham Henry 

1622). Men inga verk trycktes i hans riktiga namn, vilket i sin tur stärker misstankarna om att 

han skrev under pseudonym (Shakespeare 2007:289f., 303, Tegen 2014: 34f.).  

 Avslutningsvis så bör det påpekas att det självklart finns teorier som grundar sig på att 

sonetterna skrevs av just affärsmannen, skådespelaren och aktieägaren William Shakespeare 

och att sonetterna är ett resultat av arbete under den tid då Londons teatrar var tvungna att 

hålla stängt längre perioder på grund av pestepidemierna som härjade (med andra ord i 

början och mitten av 1590-talet). Då sonettdiktning var en högt klassad litterär form finns 

det också teorier som försöker koppla samman Shakespeares önskan av att vinna skydd och 

kreditering i det engelska hovlivet genom att skriva dessa sonetter och sedan dedikera dem 

till någon högättad som en form av hyllning. Han skall ha gjort detta i hopp om att utbytet 
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skulle innebära en roll som gunstling, det vill säga en person som har en gynnad ställning 

(vanligen obefogat) hos en inflytelserik person (Shakespeare 2006: inledning).   

6.3 Sonettcykeln 

Sonettcykeln om totalt 154 dikter rymmer två kärlekshistorier. En är mer hövisk i tonen men 

med många sexuella antydningar och bitoner, till en högättad vacker ung man. Den andra 

kärlekshistorien är mer öppet och påtagligt erotisk och sexuell, och riktas till en svart/mörk 

kvinna, vars sociala position i samhället inte riktigt framgår. De första sonetterna i samlingen 

beskriver den förtrollning poeten upplever genom sina bägge kärlekar, men ju längre fram 

man kommer i sonettcykeln, desto bittrare blir tonen. Poeten sviks av både sina älskare. Inte 

nog med det, den unge mannen tar över poetens älskarinna och man kan därmed säga att 

poeten blir dubbelt lämnad och sviken. Kärlekshistorierna går båda om intet, men det ligger 

en mer försonlig ton över skildringen av kärlekshistorien med den unge mannen än över 

skildringen av förhållandet med den svarta/mörka kvinnan, där efterspelet är märkbart 

bittert och oförsonligt (Shakespeare 2007:284, Shakespeare 2010:16).  

6.4 Översättarna 

Nedan presenteras kort översättarna Martin Tegen och Eva Ström. Detta eftersom 

människan bakom översättningen är av betydelse för slutprodukten. Genom att ge en 

relevant bild av översättarna och redogöra för deras uttalade utgångspunkter och syften 

med sina arbeten ämnar jag skapa en större förståelse för motiv och innebörd i de 

översättningar som utgör uppsatsens undersökningsmaterial.  

6.4.1 Martin Tegen 

Martin Tegen föddes 1919 i Uppsala. Han kan tituleras musikforskare, universitetslärare, 

musikskribent och översättare. Han är filosofie doktor och docent och har arbetat som lektor 

i musikforskning och musikvetenskap vid Stockholms universitet (Wikipedia: Martin Tegen). 

Hans översättargärning innefattar dels Shakespeares sonetter samt i samma bokutgåva även 

densammes versberättelser Venus och Adonis samt Lucretias våldtäkt (2006) – en 

översättning han året efter erhöll ”Samfundet De Nios”1 översättarpris för. Tegen uttrycker 

själv i en artikel skriven av Roland Heiel (2007) att: 

                                                      
1
 En litterär akademi, med nio på livstid valda ledamöter, vars huvudsakliga uppgift är att utdela litterära priser. 

Samfundet instiftades den 14 februari 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av 
Lotten von Kræmer (http://www.samfundetdenio.se/)[26/12 2014]. 

http://www.samfundetdenio.se/
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Sonetterna är ett pusselverk där de fjorton raderna i varje strof bildar en helhet 

vad gäller språk, vers och innehåll. Venus och Adonis och Lucretias våldtäkt är 

däremot berättelser om konkreta händelser som lika gärna skulle kunna 

berättas på prosa. De saknar den poetiska luddigheten. (Heiel 2007) 

Tegen har fyra uttryckliga kriterier som han tagit hänsyn till vid översättningen av 

sonetterna. Dessa är strofens form, rimflätningen, språklig stil och textinnehåll (Shakespeare 

2007:290f.). Att sammanföra dessa fyra kriterier skriver han var en svår uppgift och Tegen 

nämner bland annat att rimflätningen medfört vissa förändringar, där han som översättare 

tvingats distansera sig något när det gäller troheten mot originalet. Skälet till att han utgått 

från ”prinsteorin” är främst att han önskat tillföra en ny vinkling på översättningen av 

sonetterna. Han har alltså avsett att översättningen ska vara trogen gentemot originalet 

samtidigt som den hela tiden skall vara möjlig att läsa med ”prinsteorins” glasögon på sig 

(291).  

6.4.2 Eva Ström 

Eva Ström föddes 1974 på Lidingö, och kan tituleras författare, översättare, litteraturkritiker 

och läkare (Wikipedia: Eva Ström). Ström påpekar att Shakespeares sonetter spänner över 

ett vitt spektrum av känslor: ” innerlig kärleksdikt som i nr 18, vredgat raseri över 

sexualdriftens plågor som i nr 129, skarp samhällskritik som i nr 66, uppsluppna sexskämt 

som i nr 135 och blyg tillbedjan som i nr 128” (Shakespeare, 2010: 17). Ströms huvudfokus 

har därför varit att behålla varje sonetts sinnesstämning och att få med alla de 

dubbelbottnade betydelser som kan tillskrivas dem på originalspråket. En annan strävan har 

varit att översätta till en icke arkaiserande svenska av idag (nutida svenska) men samtidigt ge 

utrymme för det elisabetanska England som var den kulturella kontext som ursprungligen 

omgav sonetterna. Utöver detta har Ström också fokuserat på att behålla metern och 

rimmen. Något som hon själv understryker ibland har fått översättningarna att ”sväva och 

lyfta” men ibland också fått effekten av att ”låsa och tynga” (16). Sist kan nämnas att Ström 

ansluter sig till tanken att den mörka damen i sonettcykeln ska förstås som av afrikanskt 

ursprung och skriver följande:  

Varför kan man inte också våga tanken att den kvinnan han diktar om, med en 

hy där ingen rodnad syns, där läpparna inte är röda, och där håret liknar 

”wires” kan vara av afrikanskt ursprung? Sonetterna blir därmed i sin diktning 
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både kring den unge mannen och den mörka kvinnan en indikator på hur man i 

ett visst givet samhälle och under en viss given tid ser på kärlek. (15f.) 

Den mörka damen figurerar inte i de bägge sonettöversättningarna jag valt att analysera, 

men då Ström likt Tegen också har en uppfattning kring sonetterna som hon ansluter sig till 

bör det nämnas. Frånsett Ströms uttalade strävan att försöka översätta till en modernare 

svenska av idag och hennes tankar om just den mörka damen och Tegens ”prinsteori” så har 

dock översättarna i stort samma utgångspunkter i sitt översättningsarbete. 

7. Analys 

Jag kommer först att diskutera översättningarnas innehåll, en sonett i taget under varsin 

rubrik. Efter det kommer jag under ytterligare en rubrik gemensamt diskutera de bägge 

översättningarnas formfråga gällande meter och rytm. Beträffande innehållsanalysen så är 

källtexten återgiven under respektive rubrik och för att läsaren lättare skall kunna följa med i 

diskussionen har jag numrerat raderna. Jag har även återgett översättningarna en kvartett i 

taget för att läsaren enklare skall kunna följa med i mina resonemang. (Översättningarna 

återfinns i sin helhet i bilaga 1). Siffror återges, med just siffror, och ej bokstaverade i den 

löpande texten, detta för att underlätta läsningen av analysen och göra det mer tydligt att se 

vilken rad jag talar om.  

7.1 Komparativ analys av sonett 18 

Jag inleder med en diskussion kring översättningarna av sonett nr. 18. Först skall nämnas att 

diktaren i de föregående sonetterna 1-17 har omskrivit den unge mannens skönhet och 

dygd, men samtidigt påtalat att skönhet bär med sig kravet att föröka sig, att sätta barn till 

världen, barn som kommer att vittna om den unge mannens skönhet även för framtida 

generationer. Vidare står det i Ardens vetenskapliga (textkritiska) utgåva av sonetterna att 

diktjaget i sonett nr. 18 frångått kravet på en ättling och nu skriver i poetiska termer om 

diktduets skönhet (Shakespeare 1997:146). Tegen påpekar vidare att sonett nr. 18 är en av 

de mest reciterade i Shakespeares samling och tillika en av världslitteraturens mest berömda 

dikter (Shakespeare 2009:55). 

 

01. Shall I compare thee to a summer’s day? 

02. Thou art more lovely and more temperate: 

03. Rough winds do shake the darling buds of May, 
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04. And summer’s lease hath all too short a date: 

05. Sometime too hot the eye of heaven shines, 

06. And often is his gold complexion dimmed; 

07. And ev’ry fair from fair sometimes declines, 

08. By chance or Nature’s changing course untrimmed: 

09. But thy eternal summer shall not fade, 

10. Nor lose posession of that fair thou ow’st, 

11. Nor shall Death brag thou wand’rest in his shade 

12. When in eternal lines to time thou grow’st:  

  13. So long as men can breathe or eyes can see, 

  14. So long lives this, and this gives life to thee. 

 

 

 

Jag inleder min analys med en diskussion av rad 1 vilken jag finner vara så till den grad 

överensstämmande med källtexten hos bägge översättarna att där inte finns något att 

påpeka gällande översättningen i sig. Poeten synliggörs som diktjag genom att rikta en fråga 

mot ett diktdu: Shall I compare thee/Skall jag likna dig/Ska jag dig likna [min fetstil]. Att 

Ström använt sig av ordet ska och inte skall, som i Tegens fall, kan ha sin förklaring i att hon i 

förordet till sin bok (2009) skriver att hon velat frångå användandet av en arkaisk svenska 

(17). Ska är ju onekligen en modernare version av det skriftbetonade ursprungsordet skall. 

En rimlig slutsats att dra är alltså att Ström velat slå an en modernare sträng i 

översättningens inledande fras. 

På rad 2 har källtextens beskrivande more lovely and more temperate, blivit älskligare sort 

hos Tegen.  Han förmedlar det Shakespeare ger uttryck för i källtexten, att något är mer och 

bättre, vilket ”älskligare sort” kan sägas vara. Ström ligger dock närmare källtextens 

innebörd genom sin mer synonyma översättning mer ljuvlig, mera mild och ljum.  

På rad 3 har Tegen strukit the darling buds i sin översättning. Do shake, vars svenska 

motsvarighet kan sägas vara ”skakas” på samma rad har blivit vålla obehag. Tänker man att 

Tegen sonett 18, Rad 1-4 

Skall jag likna dig vid en sommardag? 

Men du är av en älskligare sort. 

I maj kan frostvind vålla obehag,  

och bästa sommaren är alltför kort. 

Ström, sonett 18, rad 1-4 

Ska jag dig likna vid en sommardag? 

Du är mer ljuvlig, mera mild och ljum, 

majs skira knoppar slits av vindens tag 

och sommarn stänger snabbt sitt gröna rum. 
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något som skakar kan vara obehagligt får vi plötsligt en vidgad förståelse för Tegens 

översättning. Att ersätta det femstaviga vålla obehag, med det tvåstaviga ”skakas” hade 

resulterat i en avvikande versrad, plus att slutrimmet med –dag på rad 1 hade uteblivit. Hos 

Ström har källtextens darling blivit det svenska ordet skira, vars synonymer är ”fin, tunn”. 

Det är alltså ett ord som i sammanhanget samspelar väl betydelsemässigt med maj och 

knoppar sett till darlings semiotiska spännvidd i källtextens rad. Vidare har do shake 

översatts med slits. Vilket kan sägas vara viss grad av synonymi, detta då att skakas eller 

slitas av vind konnoterar likvärdiga känslor som är förknippat med översättningens slits. 

Rad 4 består av en besjälning, naturen har tillskrivits möjligheten, ”att ha ett kontrakt”, vilket 

har gjort att naturen fått en mänsklig egenskap. Tegen har frångått detta genom att stryka 

lease och istället lägga till ordet bästa. Även a date, som i ”datum” har Tegen strukit. Ströms 

översättning ligger närmare källtexten och hon har överfört naturens besjälning genom att 

använda andra ord som har en liknande innebörd: sommarn stänger snabbt sitt gröna rum 

(jämför: And summer’s lease hath all too short a date).  

 

 

 

 

 

På rad 5 har Tegen lagt till ordet starkt och översatt sometimes med kan. Ström har också 

gjort ett tillägg, i form av ordet kan, men i övrigt är raden synonym. Då dessa ord tillför 

ytterligare en stavelse i översättarnas versrader kan deras tillägg tolkas vara bundet till 

versmåttet och således sonettens form.  

 

På rad 6 har den uttalade personifiering av his som syftar tillbaks på the eye of heaven hos 

Tegen könsneutraliserats genom översättningen dess och Ström har i sin tur givit solen ett 

kvinnligt kön genom att översätta his till hennes. Att solen tillskrivits ett manligt kön i 

källtexten finner troligt sin förklaring i den klassiska traditionen, där solguden Apollon just 

var av manligt kön. Detta är även en förklaring som dryftas i Ardens textkritiska utgåva 

rörande tolkningsmöjligheter av just solens könstillskrivning (Shakespeare 1997:146). Att 

Ström frångått detta kan tolkas vara ett resultat av att form prioriterats före innehåll och att 

raden kommit att innehålla nio stavelser och ej tio om hon valt att översätta his med det 

Tegen sonett 18, Rad 5-8 

För hett och starkt kan himmelsögat skina 

och ofta är dess gyllne anblick dold. 

Det ljusa kan förvandlas till en pina, 

naturens nyck blir plötsligt illa tåld. 

Ström sonett 18, Rad 5-8 

För hett ibland kan himlens öga skina 

och ofta skymd är hennes gyllne hy, 

allt som är vackert ska en gång förtvina, 

av ödet ändras, allt är dömt att fly. 
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enstaviga ”han” istället för det tvåstaviga hennes. Att könsneutralisera likt Tegens enstaviga 

dess hade fått samma resultat, raden hade blivit en stavelse för kort. Tilläggas ska att man på 

svenska tillskriver solen som en ”hon” så självklart kan det vara därför Ström översätter 

hennes men det kan också betyda att hon bortsett från den eventuella könstanke 

Shakespeare haft gällande solen. På samma rad har vi det engelska ordet complexion. Ström 

har valt att översätta detta med den svenska motsvarigheten hy. Tegen har istället tagit fasta 

på ordets bildliga betydelse, som på svenska då motsvarar ”utseende”. ”Utseende”definieras 

i NE:s svenska ordbok så här: ”det synintryck ett föremåls eller en persons fysiska 

uppenbarelse gör”. Genom att översätta med ordet anblick vars direkta synonymer är ”syn, 

åsyn” men möjligen också ”uppenbarelse, åskådning” ser vi alltså att Tegen lyckats överföra 

det bildliga uttrycket i källtexten. Synonymen ”hudfärg” likt anblick innehåller ju också två 

stavelser. Men att skriva ”dess gyllne hudfärg dold” kan vara en översättning Tegen frångått 

då ljudbilden hade blivit avvikande och mindre melodiös. Ordkombinationen ”gyllne anblick” 

anser jag helt enkelt klingar bättre än den mer platta och lite kantiga ordkombinationen 

”gyllne hudfärg”.  

 

Rad 7 och 8 är de rader som tydligast skiljer sig från källtexten, och för att påvisa detta väljer  

jag att först göra en synonym översättning med en ordföljd motsvarande svenskans 

grammatik, utifrån Ardens Katherine Duncan-Jones (1997:146) tolkning: ”Och allt vackert 

från det sköna avtar ibland, av en slump, eller sätts av naturens föränderliga kurs i obalans”. 

Hos Tegen har ev’ry fair from fair blivit det ljusa. En översättning som indikerar hopp och 

glädje. Tegen ger alltså uttryck för det som källtexten yttrar, fast med andra ord. Vidare har 

han strukit det engelska verbet declines (vars motsvarighet på svenska bland annat är ”att 

avta”), och lagt till orden förvandlas till en pina. Att detta kunde bero på en slump – by 

chance har också strukits. Besjälningen av naturen med dess föränderliga kurs har genom 

översättningen nyck (det att vara nyckfull) bevarats. Tegen har vidare gjort tillägget blir 

plötsligt illa tåld, vars motsvarighet ej återfinns i källtexten. Att tillägget är ett 

fyllnadsmaterial för att fylla ut versraden verkar rimligt. Ströms översättning är i sin tur mer 

synonym och på rad 7 finner jag inget att påpeka. På rad 8 återger hon dock inte ”naturen” 

som aktör, då den besjälande delen strukits och den föränderliga kursen istället har blivit 

mycket mer bestämd genom översättningen dömt att fly. Det vill säga flykta – förgås. 
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På rad 9 har källtextens eternal summer hos Tegen blivit ljuva sommar och hos Ström 

sommars skönhet. Engelskans adjektiv ”eternal” motsvaras av svenskans ”evig, ständig”. 

Men då raden omskriver den positiva delen av sommarn, den som varken är för het eller för 

kall, för ljus eller för mörk, för torr eller för blöt, gör att både ljuva och skönhet blir 

översättningar som återger en liknande innebörd sett till det som källtexten med sitt eternal 

ger uttryck för.   

På rad 10 finns slutordet ow’st vilket enligt Ardenutgåvan (Shakespeare 1997) möjliggör 

‘own, posesses’; “but with a subsidiary implication of owe = are obliged to pay, as in the 

concept of death as a debt to nature” (146). På svenska finns inget eget ord som konnoterar 

handlingen att äga och att vara skyldig på samma gång lika explicit, vilket finner sin förklaring 

i att det engelska ordet ow’st i källtexten är ett resultat av poetens uppfinningsrikedom, och 

ordet som sådant återfinnes ej i ett engelskt lexikon. Tegen har översatt det till äger, vilket 

är synonymt med det engelska verbet own. Ströms översättning är ordet bär. Hennes 

översättning öppnar dock för den dubbelbottnade betydelsen som källtexten uttryckt. Detta 

då något man bär kan vara en skyldighet, exempelvis ”att bära på en skuld”. En skuld är ju 

något som indirekt innebär en skyldighet att återgälda/återbetala.  Bär kan också innefatta 

något man äger, exempelvis ”att bära hem sin nyinköpta bok”.  

Det finns dock två passager med mångbottnad betydelse som både Tegen och Ström missar i 

sin översättning. Bland annat på rad 11, där källtexten lyder: Nor shall death brag thou 

wand’rest in his shade. Det har hos Tegen blivit: Ty döden kan ej skryta att du svek och hos 

Ström: och dödens skryt kan aldrig träffa dig. Detta genom att översättningen av ordet 

”skugga” strukits som i sin tur är Shakespeares referens till Paltsaren 23:4, ”As I walk in the 

valley of the shadow of the death” (Shakespeare 1997:146). På svenska ”Om och jag vandrar 

i dödsskuggans dal […] (Nya testamentet och Psaltaren i överensstämmelse med den av 

Bibelkommissionen utgivna normalupplagan, 1907:18). Tegen har alltså ersatt thou 

wand’rest in his shade med att du svek. Hos Ström motsvaras samma parti av kan aldrig 

träffa dig. Deras översättningsstrategi kan möjligen bero på formkravet och det att förhålla 

Tegen sonett 18, Rad 9-12 

Din ljuva sommar blir dock aldrig blek 

och mister inte vad den skönast äger; 

Ty Döden kan ej skryta att du svek 

när du finns kvar i det som dikten säger. 

 

Ström sonett 18, Rad 9-12 

Men din sommars skönhet vissnar ej, 

förlorar inte glansen som du bär 

och dödens skryt kan aldrig träffa dig 

när evigt rader i min dikt du är. 
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sig till källtextens versmått. På svenska är det svårt att ordagrant formulera en mening 

motsvarande källtextens med enbart tio stavelser. Direktöversättningen ”Inte heller skall 

döden skryta om att du vandrar i hans skugga” innehåller ju exempelvis arton stavelser. 

Genom att utesluta översättningen av ordet ”shade” anser jag dock att den dubbla 

betydelsen går läsaren förbi. 

Den mångbottnade betydelsen missas också på rad 12, där det i Ardenutgåvan av 

Shakespeares sonetter (1997)  står att lines har associerats till ’the threads spun by the 

Fates’ (146). Hos Tegen har det blivit: när du finns kvar i det som dikten säger och hos Ström: 

När evigt rader i min dikt du är. En mångtydig tolkning av lines uteblir alltså hos båda 

översättningarna om man utgår från Ardenutgåvans tolkning av källtexten. Vidare har in 

eternal lines hos Tegen blivit i det som dikten säger, där dikten besjälats genom att tillskrivas 

egenskapen att säga något. Ström har översatt synonymt med evigt rader i och sedan gjort 

tillägget min dikt. Det sista stycket på samma rad, to time thouh grow’st har hos Tegen blivit 

när du finns kvar och du är hos Ström, alltså översättningar som i sammanhanget motsvarar 

det källtexten uttrycker. 

 

 

 

Den avslutande och summerande kupletten är i stort likvärdig källtexten både innehållsligt 

och betydelsemässigt men intressant att lyfta fram är att källtextens substantiv men, vilket 

på svenska motsvaras av ”män, manskap”, hos Tegen blivit det tvåstaviga ordet mänskor och 

hos Ström det enstaviga ordet män. Båda översättningar är onekligen rimliga (manskap 

består ju av människor), och skälet till att det skiljer sig kan möjligen förklaras med kravet på 

bibehållen form. I befintlig översättning består rad 13 hos båda översättarna av just tio 

stavelser, fördelat i fem jamber. Sista raden, rad 14 omskriver ett ”detta” (and this gives… 

[min fetstil]) som ska leva kvar, och att ”detta” blir det som ger (evigt) liv åt diktduet. Det är 

alltså en rad öppen för tolkning då det inte närmare går att bestämma vad det är som 

åsyftas. Ström håller samma linje i sin översättning genom ska detta leva kvar och liv dig ge. 

Tegen i sin tur har dock översatt samma ord med dikten och hans fullständiga rad blir så 

länge dikten livet åt dig ger. Hans översättning blir alltså betydligt mer bestämd gällande vad 

det är som åsyftas, det vill säga dikten.  

Tegen sonett 18, Rad 13-14 

Så länge mänskor andas, ögon ser, 

Så länge dikten livet åt dig ger. 

Ström sonett 18, Rad 13-14 

Så länge män kan andas, ögon se 

Ska detta leva kvar och liv dig ge. 

Tegen sonett 18, Rad 13-14 

Så länge mänskor andas, ögon ser, 

så länge dikten livet åt dig ger. 

Ström sonett 118, Rad 13-14 

Så länge män kan andas, ögon se 

Ska detta leva kvar och liv dig ge. 
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De påtalanden jag gjort i min analys här ovan kan delas in i översättningsstrategier som 

inneburit att tillägg har gjorts, ord har strukits eller att översättaren har skrivit nära det som 

källtexten uttryckt fast med andra ord. Flest översättningsstrategier har uppmärksammats i 

Tegens översättning (nära nog dubbelt så många, jämfört med de påtalanden som rört 

Ströms översättning). Strax över hälften av mina påpekanden har gjorts där Tegen legat nära 

källtextens betydelse, men uttryckt detta med andra ord. Strax över hälften av de resterande 

kommentarerna rör strykningar och resterande rör tillägg. Hos Ström har de flesta 

kommentarerna också rört de passager där hon legat nära källtextens betydelse men 

uttryckt den med andra ord och resterande påtalanden fördelar sig jämt mellan tillägg och 

strykningar. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att Ströms version ligger närmare 

originalet rent semantiskt och pragmatiskt, det vill säga rörande översättningens språkliga 

betydelse och mening, än vad Tegens översättning gör (detta då hennes översättning inte 

fått lika många kommentarer). Detta betyder att Ströms version av sonetten i högre grad 

säger och förmedlar det som källtextens författare rent faktiskt skrev i sin sonett (dock ej att 

sammanblanda med den hos poeten implicita meningen). Att detta är ett resultat av att 

Ström ej utgått från en bestämd tolkningsnyckel kan vara en rimlig förklaring. Hennes 

uttalade målsättning med översättningen har ju varit att ligga källtexten så nära som möjligt. 

Tegen har ju uttalat sig att hans val av tolkningsnyckel föranleddes av en önskan att belysa 

sonetterna från en ny vinkel. Vilket han genom sitt lite avvikande översättningsresultat (i 

förhållande till Ström) alltså kan sägas ha lyckats med. Detta blev särskilt synligt i den 

avslutade kupletten där han översatte källtextens obestämda this med det väldigt bestämda 

dikten. En slutsats att dra, om än väldigt långtgående, är att då Tegen utgått från 

”prinsteorin”, och tolkat sonett 18 som de Veres hyllningsdikt till sin son, den presumtive 

kronprinsen, så är det ju just dikten som ska göra att minnet av kronprinsen alltid kommer 

leva kvar. Ströms översättning utesluter inte samma tolkning men det jag menar är att 

Tegens översättning mer tydligt öppnar för sådan tolkning.  

7.2 Komparativ analys av sonett 116 

Sonett 116 är likt nr 18 en av de mest berömda i hela cykeln (Shakespeare 2010:251). 

Sonetten bygger i helhet på närmast föregående sonetter i samlingen, där den textkritiska 

Ardenutgåvan (1997) menar att det är kärlekens oföränderlighet som sonetten handlar om. I 

denna sonett målar poeten upp idealen för den äkta kärleken som karakteriseras av att den 
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förblir just oföränderlig, trots en omvärld som ständigt förändras. Diktjaget proklamerar sin 

oföränderliga kärlek till den unge mannen, diktduet i sonetten. Lena R. Nilsson, som också 

översatt Shakespeares sonetter (2006) skriver att kontextuella referenser i sonetten dels kan 

tolkas vara det engelska vigselformuläret samt Paulus första brev till korintierna, 13:e 

kapitlet (2006:kommentarer). Även Ström (2010) nämner denna tolkningsmöjlighet (251).  

01. Let me not to the marriage of true minds 

02. Admit impediments. Love is not love, 

03. Which alters when it alteration finds, 

04. Or bends with the remover to remove. 

05. O no, it is an ever-fixed mark, 

06. That looks on tempests and is never shaken. 

07. It is the star to every wand’ring bark, 

08. Whose worth’s unknown, although his height be taken. 

09. Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks 

10. Within his bending sickle’s compass come; 

11. Love alters not with his brief hours and weeks, 

12. But bears it out ev’n to the edge of doom. 

  13. If this be error and upon me proved, 

  14. I never writ, nor no man ever loved. 

 

 

 

 

Jag inleder med en diskussion av rad 1. Diktjagets referens till sig själv av att vara talare i 

sonetten enligt talakten Let me not (min fetstil) återfinns inte hos någon av översättarna. 

Det vill säga deras översättningar innehåller ej diktjagets explicita synliggörande. 

Sonettöversättningarna tolkas således ej lika lätt som den dramatiska monolog som 

källtexten är. Källtextens marriage har Tegen översatt med livsförening och Ström med 

banden mellan, som lexikalt vid en första anblick ligger långt ifrån det källtextens marriage 

ger uttryck för, då det engelska ordet främst konnoterar den svenska motsvarigheten 

Tegen sonett 116, rad 1-4 

Tro ej att sanna själars livsförening 

erkänner hinder! Kärleken är fast, 

den byter ej i strid och motgång mening 

och rubbas ej av fagra ögonkast. 

 

Ström, sonett 116, rad 1-4 

Låt inte banden mellan trogna sinnen 

erkänna hinder; kärlek är det ej 

som ändrar sig när den förändring finner 

och snabbt försvinner eller böjer sig. 
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”äktenskap”. Men deras översättningsstrategier förstås i ljuset av att det marriage källtexten 

åberoparinte explicit är juridiskt och rent faktiskt refererar till vigselakten. Ordet marriage 

får sin innebörd tillsammans med de tre närmast efterföljande orden between true minds. 

Marriage omskriver snarare en förening av ett mer odefinierat slag parter emellan och inte 

en allmänt godtagen typ av samlevnad mellan två människor, som är reglerad av lagar eller 

seder och bruk.  

I rad 2 har uttrycket love is not love översatts Kärleken är fast hos Tegen. Något som först 

när det sätts i samband med fortsättningen på rad 3 blir en motiverad översättning då 

fortsättningen lyder den byter ej […] mening.  Hos Ström möts vi av översättningen kärlek är 

det ej, som innehållsligt är motsvarande källtexten och ej versradsöverskridande som hos 

Tegen. Bägge översättarna har dock strukit den stilistiska upprepningen av ordet love.  

Ströms översättning av rad 3 är väldigt trogen och språkutsmyckningen genom källtextens 

allitterativa upprepning alter – alteration har blivit assonansen ändrar – förändring. Tegens 

den byter ej i strid och motgång mening uttrycker det som källtexten uttrycker fast med 

andra ord som har samma semantiska spännvidd som originaltexten. Radens 

språkutsmyckning återfinns i allitterationen motgång mening. En spekulativ tanke är att 

ordvalen skulle kunna vara färgade av ”prinsteorin” och den kulturella kontext sonetten 

författades i. Detta då ord som ”motgång” och ”strid” kontextuellt passar in i det sena 1500-

talets historia i England. Jag tänker närmast på kriget mot Spanien som utbröt 1585, och som 

skulle komma att hålla på de närmaste åren efter (Wikipedia: Engelsk-spanska kriget). De 

Veres son (född 1574) skulle alltså varit drygt elva år när kriget bröt ut (och hunnit bli 19 år 

när sonetten författades åtta år senare) så att Tegen väljer mer krigsnära ord, skulle kunna 

vara ett resultat av att han tolkat och översatt dikten utifrån just ”prinsteorin”.   

Utgår man från den textkritiska Ardenutgåvan (1997) av Shakespeares sonetter kan rad 4 

tolkas ”to move in response to, or in harmony with, the change or departure of the love-

object” (342). Hos Ström har översättningen blivit och snabbt försvinner eller böjer sig, alltså 

en översättning som ligger ganska nära det som Ardenutgåvan tolkat vara det som källtexten 

menat uttrycka med sin rad or bends with the remover to remove. Dock har hon lagt till ordet 

snabbt. Ordet tillför dock en stavelse i hennes versrad, varför ett rimligt skäl till tillägget 

skulle kunna vara att behålla versradens metrik. Tegens översättning av samma rad, och 

rubbas ej av fagra ögonkast, kan återigen ses som färgat av just ”prinsteorin”. Om en far 

skriver om beständigheten hos äkta kärlek, till sin son, så kan översättningen ses som mer 
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Tegen, sonett 116, rad 5-8 

Ack nej! Den är ett stadigt märke, vant 

vid svåra stormar, och till seglarns fröjd 

ett farledstecken, alltid likadant,   

liksom en stjärna med fixerad höjd. 

 

Ström, sonett 116, rad 5-8 

O, nej, den är som fyrbåken i natten 

som stormar åser och som aldrig skakas 

en stjärna för en bark på mörka vatten, 

att styra efter, men som ej rannsakas. 

lättförståelig och mer pedagogisk än Ströms översättning. 

 

 

 

 

 

Rad 5 har hos Tegen översatts synonymt, med tillägget av ordet vant vilket hör samman med 

fortsättningen på rad 6. Ströms översättning som fyrbåken finner sin förklaring i att orden 

ever-fixed mark i källtexten kan tolkas åsyfta engelskans ”beacon” eller ”signal for 

shipping”.2 Tillägget av om natten inskränker dock det evigt fixerade i Shakespeares rad till 

att hos Ström vara ett tecken synligt knappt partiellt per dygn. Det eviga blir alltså hos Ström 

något som kommer och går cykliskt och det ständigt beständiga i Shakespeares ord har ej 

följt med i översättningen.  

Rad 6 i källtexten omskriver kärleken: that looks on tempests and is never shaken. Tar vi med 

Tegens vant från föregående rad blir hans översättning vant vid svåra stormar, och till 

seglarns fröjd. Besjälningen av kärleken med den mänskliga förmågan ”att se men aldrig 

frestas” har istället blivit en kärlek som ”är van vid svåra stormar (motgångar)”. Is never 

shaken har blivit till seglarns fröjd (vilket alltså syftar tillbaks på det stadiga märket som 

återfinns i föregående diktrad). Hos Ström har översättningen blivit som stormar åser och 

som aldrig skakas. Källtextens that looks on, har blivit åser (som i att se/iaktta). Läser vi rad 5 

och 6 ihop liknas alltså kärleken vid en fyrbåk, som ser stormar, men som ej skakas av dem.  

Besjälningen finns alltså kvar, då liknelsen med kärleken vid en fyrbåk, som kan se, har gjort 

att ett ting tillskrivits en mänsklig egenskap. 

Rad 7 och 8 analyseras lättast ihop eftersom Tegens och Ströms översättning snarare är en 

tolkning av källtextens innebörd och helhet ger uttryck för det som källtexten uttrycker. 

Källtextens rader lyder: It is the star to every wand’ring bark, whose worth’s unknown, 

although his height be taken. Tegens översättningsstrategi kan alltså beskrivas som en 

parafras, detta då ordvalen skiljer sig markant från källtextens, men summa summarum ger 

han uttryck för det som källtexten uttryckt: Ett farledstecken, alltid likadant, liksom en 

stjärna med fixerad höjd. Ströms första del (det som motsvarar rad 7 i uppställningen här 

                                                      
2
 En tolkning som den textkritiska Ardenutgåvan av Shakespeares sonetter föreslagit och som jag ansluter mig 

till (2007:342). 
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Tegen, sonett 116, rad 9-12 

Ja, Kärlek är ej Tidens gyckleri 

med rosig läpp och kind i kort behag. 

Den ändras ej av timmars lotteri, 

den håller ut, om så till Domens dag. 

Ström, sonett 116, rad 9-12 

Är inte tidens narr, fast rosenkinder 

må vissna när hans lie mejar kallt 

och veckor, timmar, år blir aldrig hinder 

för kärleken som övervinner allt. 

 

ovan) ligger väldigt nära källtextens ordval bortsett från hennes tillägg av mörka vatten. Den 

sista delen kan dock som i Tegens fall, vara ett uttryck för hur Ström själv tolkat betydelsen. 

De bägge raderna ihop lyder alltså: En stjärna för en bark på mörka vatten, att styra efter 

men som ej rannsakas. Hennes översättning ligger väldigt nära Sven Christer Swahns 

översättning från 1980 där raderna lyder ”ska stå som stjärnan över mörka vatten, ge säker 

kurs, men aldrig utrannsakas” (Ekman, Anna red.). 

 

 

 

 

 Den sista kvartetten, alltså rad 9-12 kommer jag att redogöra för hos en översättare i taget, 

eftersom det finns mycket att påpeka rörande de bägge översättningarna. Rad 9 hos 

originaltexten motsvaras hos Tegen av rad 9 och största delen av rad 10: Ja kärlek är ej 

tidens gyckleri med rosig läpp och kind […]. Rad 10 i originalet har förkortats till de 

avslutande tre orden på rad 10 hos Tegen, […] i kort behag. Rad 11 har blivit, Den ändras ej 

av timmars lotteri. Engelskans substantiv love, vars svenska översättning är ”kärlek” har 

översatts med den. Tidens personifiering genom his, har strukits. Brief hours and weeks har 

blivit av timmars lotteri. Adjektivet brief motsvaras i svenska av orden kort, kortvarig. 

Direktöversatt hade det alltså blivit ”korta timmar och veckor”, vilket innehåller sju 

stavelser. Översättningen timmars lotteri kan alltså återigen vara ett resultat av att form 

prioriterats framför innehåll. På rad 12 har konjunktionen but som motsvaras av svenskans 

”utan” blivit den, åsyftande ”kärleken”. Troligtvis återigen en taktik för att bibehålla den 

tiostaviga versraden, vilket även var fallet i föregående rad hos Tegen. To the edge of doom, 

vilket ordgrant översätts ”till domens kant”, har blivit till domens dag, ånyo ett 

kulturspecifikt uttryck som i översättning motsvaras av ett svenskt kulturspecifikt uttryck. 

Engelskans ”to the edge” motsvaras helt enkelt av svenskans ”dag”. Tegen har alltså fört 

källtexten närmare målkulturen, via en främmandegörning.  Hade han använt samma taktik 

om det i källtexten stått ”between a rock and a hard place” hade Tegen kanske översatt 

detta med ”pest eller kolera”. Han använder alltså en översättsgärning som innebär att ett 

uttryck på källspråket ersätts med motsvarande uttryck hos målspråket. Precis som i 
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föregående kvartett återfinns ej meningen rad för rad hos Tegen, då form har prioriterats 

före innehåll. Inom kvartetten som helhet kvarstår dock källtextens innebörd. 

 Motsvarande kvartett hos Ström har också flera avvikelser, främst via strykningar och 

versöverskridande rader.  På rad 9 har två ord strukits, dels det inledande love’s och dels lips. 

Rad 10, i tolkande översättning blir ”inom hans böjda skäras område nå”. Hos Ström har 

översättningen resulterat i (tillägg av ordet kall)t: må vissna när hans lie mejar kallt. På rad 

11 har Ström strukit love och his samt lagt till tidsparametern år. På efterföljande rad 12, har 

bears it out blivit som övervinner och edge of doom har blivit allt. Rad 11 hos källtexten 

motsvaras av både rad 11 och delar av rad 12 hos Ström. Resterande del av rad 12 hos Ström 

består sedan av omskrivningen som övervinner allt. Formaspekten har alltså främjats på 

bekostnad av innehållet.  

 

 

 

Kuplettens inledande rad 13: If this be error har hos Tegen blivit Är detta fel och hos Ström 

Vore det fel. ”This” motsvarar pronomen ”detta” (neutrum) på svenska och ”that” motsvaras 

av det svenska pronomenet ”det”. Ordet ”detta” används för att framhålla någon eller något 

som sist nämnts för att undvika en felaktig syftning (Nationalencyklopedin, denna). I detta 

sammanhang syftar alltså ordet ”detta” på sonettens innehåll. Ordet ”det” är snarare ett så 

kallat formellt subjekt för att undvika att någon eller något tidigare ej omnämnt kommer 

först i satsen eller meningen (Nationalencyklopedin, det). Ströms översättning Vore det fel, 

pekar alltså inte lika tydligt på sonettens innehåll som översättningen ”vore detta fel” hade 

gjort. Hade Ström valt att översätta med ordet ”detta” istället för ordet ”det” hade dock 

raden fått ytterligare en stavelse, så att form prioriterats före innehåll kan vara en förklaring 

till hennes val av översättning. Den sista satsen som kan direktöversättas ”och för mig 

bevisat/bestyrkt” har hos Tegen blivit då vänds på alla tingen. Hans översättning består 

alltså av en konklusion av innebörden, att om det som källtexten påstår visst sig vara fel, då 

vänds alla ting och man får ompröva sin syn på kärlekens väsen. Tegens strategi kan alltså 

sägas vara att explicit uttrycka den inneboende meningen hos originaltexten. Ström i sin tur 

väljer att stryka den sista satsen och översätter istället där den inledande raden på rad 14 

hos originaltexten med jag inget skulle skrivit (vilket alltså motsvarar den sista satsen hos 

Tegen sonett 116, Rad 13-14 

Är detta fel, då vänds på alla tingen: 

jag blir då stum; då älskade ju ingen! 

Ström sonett 116, Rad 13-14 

Vore det fel, jag inget skulle skrivit 

och ingen någonsin förälskad blivit. 
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Ström på rad 13). Först här blir alltså diktjaget explicit synligt genom talmarkeringen ”jag”. 

Därmed kan Ströms översättning tillskrivas epitetet dramatisk monolog. Satsen I never writ, 

där poeten i källtexten explicit talar om att i den händelse han har fel hade han inget skrivit, 

omskrivs hos Tegen med jag blir då stum. Även först här blir alltså diktjaget explicit synligt 

genom talmarkeringen ”jag”. Därmed kan även Tegens översättning beskrivas som en 

dramatisk monolog. Källtextens no man (mitten rad 14) som på svenska direktöversätts med 

”ingen man”, har troligt en vidare innebörd och åsyftar ’ingen människa’, så Tegens då 

älskade ju ingen! är en omskrivning som lättare öppnar upp för den tolkningen. Samma 

konklusion kan göras av Ströms översättning och ingen någonsin förälskad blivit. Men 

engelskans ”loved” som motsvaras av svenskans ”älskat” har hos Ström blivit förälskad, och 

att vara ”förälskad” och att ”älska” är inte synonymt. Så att välja ett ord som omskriver 

något helt annat än det som omskrivs i dikten är en översättning svår att 

rättfärdiga/försvara. Verbet ”förälska” kommer från substantivet ”förälskelse”, vilket 

betyder: (hastigt) gripas av kärlek till någon (Nationalencyklopedin, förälskelse). Verbet älska 

kommer från substantivet älskande, vilket betyder: känna kärlek för en viss person/djur 

(Nationalencyklopedin, älska). Bara för att man förälskat sig, betyder inte det automatiskt att 

man kommer älska föremålet/personen man börjat känna känslor för. Det jag försöker säga 

är att jag anser att ”förälskad” är något man blir, men ”älskar” är något man i sin tur gör. 

Rimligen är det resultatet av att slutrimmen på rad 13-14 skall gå ihop hos Ström, form har 

alltså återigen prioriterats. En översättningsgärning som rörande sonett 116 varit 

återkommande. 

Sammanfattningsvis och för att förtydliga dristar jag mig återigen att påstå att trots ovan 

nämnda förändringar i texten rent ordmässigt och innehållsligt hos de bägge 

översättningarna, så behandlades samma innehåll och samma tema som i källtexten. I sonett 

18 är temat diktduets skönhet, och temat i sonett 116 handlar om den äkta kärleken. Just 

som i källtexten sägs, att det vid en förening av likasinnade inte skall tillåtas erkännas några 

hinder (för sådana finns inte). Den äkta kärleken är stabil och pålitlig och liknas vid ett fixerat 

märke som håller fast och stadigt. Kärleken faller ej under tidens eller skönhetens 

föränderlighet, utan rår på allt, till och med döden. Om författarens förutfattade mening 

kring detta skulle påvisas vara felaktig, skulle det i sin tur omintetgöra allt han någonsin 

skrivit och all den kärlek människans någonsin känt. Men då den direkta anföringen i första 

raden strukits så får ej denna sonett i översättning formen av en dramatisk monolog, förrän i 
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den avslutande kupletten. Flera gånger har även diktradernas betydelse infunnit sig först om 

man läst dikten mer versradsöverskridande, eftersom översättarna inte lyckats översätta det 

Shakespeare skrivit på en versrad, utan i vissa fall behövt två versrader för att återge 

innehållet. Detta gäller främst Tegen men även Ström. Detta har gjort att man kunnat finna 

förklaringar till de skillnader som uppstått genom att översättarna använt sig av strategin att 

prioritera form före innehåll. Det har i uppsatsens teoriavsnitt omnämnts med hänvisning till 

Ingo (2007), att just översättning av poesi idag innebär att både innehålls- och formaspekten 

tas i beaktande och att form ofta prioriteras före innehåll. Min analys visar att Tegen främst 

använt sig av strategin att uttrycka det källtexten uttryckt, fast med andra ord. Påpekanden 

rörande tillägg och strykningar är inte så vanliga. Även i Ströms fall har den vanligaste 

strategin varit att uttrycka det som källtexten gett uttryck för, fast med andra ord följt av 

tillägg och strykningar. Ser man på översättningarna som helhet utifrån de påpekanden som 

ovan gjorts kan man dra slutsatsen att Ströms översättning ligger närmare källtexten rent 

semantiskt, än vad Tegens översättning gör. Återigen så är det alltså Ströms översättning 

som mer explicit uttrycker och förmedlar det som källtextens ord rent faktiskt ger uttryck 

för. Tegen har å sin sida gett utrymme för att kunna tolka sonetten utifrån ”prinsteorin”.  

Han kan sägas ha använt sig av strategin att skriva nära det som källtexten uttryckt, fast med 

andra ord. Kanske kan förklaringen till detta vara att han helt enkelt varit mån om att 

tillrättalägga översättningen for att passa in i mallen för just hans tolkningsteori.  

7.3 Sonetternas meter  

I följande avsnitt kommer resultatet av den metriska analys jag gjort av Ström och Tegens 

översättningar att redovisas. Shakespeares sonetter skrivs enligt tradition på jambisk 

pentameter och jag har alltså undersökt om Ström och Tegens översättning följt detta 

formkrav i sin översättning. Genom att skandera dikterna (att läsa vers taktfast) har en 

meter kunnat utrönas. I redogörelsen nedan markerar versaler betonade stavelser, gemener 

de obetonade och de två siffrorna i slutet på raden anger antalet ord/stavelser. 

Förkortningar likt ”T18:01” utläses Tegen Sonett 18: rad 1,  ”S18:09” Ström Sonett 18: rad 9 

och så vidare.  

Rörande sonett 18 så följer Tegens och Ströms översättning övervägande den jambiska 

pentametern och endast en avvikande versrad per översättning finns. De bägge svenska 

översättningarna följer alltså i stort samma meter som källtexten.  
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T18:01. skall jag LI |kna DIG | vid en SOM | mar DAG?   7/10 

           anapest               jamb                anapest                    jamb  

S18: 09. men din SOM | mars SKÖN | het VISS | nar EJ 6/9 

                     anapest                     jamb                   jamb         jamb 

Gällande sonett 116, så följer Tegens översättning strikt jambisk pentameter. Hos Ström är 

endast rad 13 avvikande. Den inleds fallande vilket resulterat i versfoten troké istället för 

jamb.  

 

S116:13. VOR e | det FEL, | jag ING | et SKU | lle SKRI | vit 7/11 

               troké         jamb               jamb          jamb           jamb        HK 

Tegens inledande rad av sonett 18 består av sju ord, fördelat på tio stavelser med 

versfötterna: anapest, jamb, anapest, jamb. Förklaringen kan vara att Tegen föredragit en 

avikande betoning i förhållande till den annars jambiska pentametern som är grundmetern i 

den elisabetanska sonetten. Ströms rad 9 är väldigt källspråkstrogen, rimligt att anta är att 

hon helt enkelt prioriterat innehåll före form. För medan Tegen i samma rad behåller form, 

så har innehållet i raderna förskjutits något, vilket diskuterats i den innehållsliga analysen. 

Vad gäller sonett 116, där Ströms första rad 13 har en avvikande meter så bottnar detta i att 

ordet vore helt enkelt uttalas med betoning på första stavelsen. Första versfoten kan med 

andra ord inte bli en jamb, utan den blir en troké. Detta gör ju att versraden avviker från att 

vara femfotad jambisk, då den istället består av en troké, följt av fyra jamber. Wolosky 

(2001) skriver dock att meter aldrig följs till punkt och pricka och att viss avvikelse, såsom att 

en versrad inleds med troké istället för en jamb inte anses påverka grundversen inom 

sonetttraditionen (53f., 136ff.). 

7.4 Sonetternas eufoni 

I detta avsnitt kommer resultatet av den rimfokuserade analysen av Tegens och Ströms 

översättningar att diskuteras och redovisas i förhållande till källtextens rim. Då sonetten 

består av fjorton rader, med rimflätningen ABAB CDCD EFEF GG, ska det i varje sonett finnas 

sju stycken slutrim, för att möta sonettens formkrav. En sammanställning av källtextens, 

Ströms och Tegens tre rimscheman finns längre ned i min text. Manliga rim har jag markerat 

med gemener, och de kvinnliga rimmen har markerats med versaler.  
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I sonett 18 hos finns uteslutande manliga slutrim i källtexten. Tegens översättning har fem 

manliga och två kvinnliga med har sex manliga och ett kvinnligt. Båda följer alltså 

rimschemat. 

I sonett 116 möts vi i källtexten på rad 10, 12 av slutrimmet come – doom. Vid en första 

anblick och med det moderna engelska uttalet, går detta rim oss förbi, men då ordet come, 

uttalades cuːm under den elisabetanska tiden i England blir rimmet synligt (jämför duːm - 

cuːm). Samma gäller 116:13,14 proved – loved, vilket uttalades pruːvd - luːvd. 3 Att uttalet 

följer samma princip gällande 116:2,4 love, (re-)move är en rimlig slutsats att dra. Vidare har 

källtexten ett kvinnligt slutrim i sonett 116, resterande sex är manliga. I Tegen återfinns tre 

kvinnliga och resterande fyra är manliga. Hos Ström är de kvinnliga slutrimmen i majoritet 

med fem stycken, resterande två är manliga.  

Slutsatsen som kan göras utifrån denna analys är att översättningarna möter formkravet när 

det gäller rimflätningen. 

Sonett 18 Källtext  Tegen  Ström 

Rad 1,3:  day, may  -dag, -hag  -dag, tag 

Rad 2,4:  rate, date  sort, kort  ljum, rum 

Rad 5,7:  shines, -clines SKINA, PINA  SKINA, -TVINA 

Rad 6,8:  dimmed, - trimmed dold, tåld  hy, fly 

Rad 9,11:  fade, shade  blek, svek  ej, dig (uttal: dej) 

Rad 10,12:  ow’st,  grow’st ÄGER, SÄGER  bär, är 

Rad 13, 14:  see, thee  ser, ger  se, ge 

Sonett 116 Källtext  Tegen  Ström 

Rad 1,3: minds, finds  -FÖRENING, -MENING SINNEN, FINNER 

Rad 2,4:  love, -move  fast, -kast  ej, sig (utal: sej) 

Rad 5,7:  mark, bark  vant, -dant  NATTEN, VATTEN 

Rad 6,8:  SHAKEN, TAKEN fröjd, höjd  SKAKAS, -SAKAS 

Rad 9,11:  cheeks, weeks GYCKLERI, LOTTERI -KINDER, HINDER 

                                                      
3
  På OU – The Open Univeristy, hemsida finns en länk till universitetets You Tube-kanal där ett klipp om det 

engelska språkets uttal rörande den tid då sonetterna skrevs. Klippet är totalt 10:22 min. För att höra den 
avslutande kvartetten plus kupletten i Sonett 116 med originaluttal, börja lyssna 6:20 min. in i klippet. 
Fullständig länkadress: http://youtu.be/gPlpphT7n9s [26/12 2014]   

http://youtu.be/gPlpphT7n9s


 
 

33 

Rad 10,12:  come, doom  -hag, dag  kallt, allt 

Rad 13, 14:  proved, loved TINGEN, INGEN SKRIVIT, BLIVIT 

7.5. Sammanfattande diskussion 

Den komparativa analysen visar att Ströms översättningar ligger närmast källtexten. Detta 

med mitt fokus på det som skiljer översättning och källtext åt, har det helt enkelt funnits mer 

att kommentera i samband med Tegens översättning. De strategier jag har funnit att 

översättarna använt sig av, är dels att skriva om det källtexten gett uttryck för, dels att lägga 

till helt egna ord, samtidigt som de ibland valt att inte översätta vissa ord alls, det jag kallat 

strykning.  Jag har även funnit att innehållet främst ändrats för att möta formkravet att 

behålla rytm och meter. 

De översatta sonetternas meter är i stort sett överensstämmande med källtextens meter. 

Endast vid ett tillfälle var har de bägge översättarnas översättningar bidragit till en avvikande 

versrad (T18:01 och S18:09). Att Ströms rad 13 i sonett 116, inleds fallande med en troké 

istället för en jamb bortser jag från, med hänvisning till Wolosky (2001) som menar att en 

sådan avvikelse inte anses påverka grundversen inom sonettraditionen. 

 Sett till sonetternas rimflätning följer översättningarna den engelska sonettens rimschema 

(ABAB CDCD EFEF GG), men man förhåller sig fri när det gäller manliga och kvinnliga rim. 

I sonett 18 har översättningarna främst innehållit manliga rim (i källtexten återfinns endast 

manliga rim).  I sonett 116 avviker dock Ström från Tegen och källtexten genom att 

slutrimmen huvudsakligen består av kvinnliga rim. I originaltexten återfinns endast ett 

kvinnligt slutrim. I samma sonett har Ström också flera elvastaviga hyperkatalektiska 

versrader vilket kan förklaras med att hon främst använt sig av tvåstaviga kvinnliga slutrim, 

vilka alltså gett hennes textrader en extra obetonad stavelse. 

8. Den ämnesdidaktiska frågeställningen 

Jag ämnar under följande avsnitt utreda om och hur man kan bedriva ämnesdidaktisk 

undervisning på gymnasiet i svenskämnet genom studiet av lyriska texter och deras 

översättningar.  

Med didaktisk undervisning menas en undervisning som utgår och planeras ifrån följande 

frågor: Vad skall läras? Varför skall det läras? Hur skall det läras? Men också: Var ska det 
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läras? Vem är det som skall lära sig? Med hjälp av/genom vad ska det läras? När skall det 

läras? Med vem ska det läras? Didaktiken handlar alltså inte bara om pedagogik utan också 

om undervisningsmetodik (genomförandets teori). Ämnesdidaktik är i sin tur didaktik utifrån 

ämnesspecificering, i detta fall svenskämnet, där man fokuserar själva ämnets didaktiska 

villkor och förutsättningar (Ask 2012:112f.). Undervisning i psykologi skiljer sig exempelvis 

från undervisning i svenska, vilket har gett upphov till olika ämnesdidaktiska teorier. 

Ämnesdidaktik är alltså en teoretisk och pedagogisk lära om lärande och undervisning i ett 

specifikt ämne och innefattar hur man anpassar sin undervisning utifrån de 

språkbakgrunder, svårigheter, förförståelser, socioekonomiska förhållanden och kön som 

finns representerade i klassrummet. Den ämnesdidaktiska pedagogiken innebär att man som 

lärare anpassar sin undervisning till sina elever, närmare bestämt till var och en av 

individerna i klassrummet. Det innebär också att man reflekterar över sitt agerande och sin 

egen relation till den kunskap man ämnar förmedla och hur man skall förmedla den. Frågan 

varför man ska förmedla ett visst stoff är också av betydande vikt (Boström, L, Damber, U. & 

Ivarsson, L, 2011:3-7).  

Att jämföra retorikens partesmodell med sina sju steg, intellectio (att förstå), inventio (att 

finna), dispotio (att organisera och strukturera sitt tal), elocutio (att formulera), memoria (att 

memorera och skriva manus), actio (att framföra) och emendatio (utvärdera, korrigera eller 

fullkomna), det vill säga arbetsgången för hur man skriver och förmedlar det man vill ha sagt 

i ett tal är, enligt mig, inte långt ifrån didaktikens grundstenar när man ska planera 

genomförande, syfte och mål med den undervisning man som blivande lärare skall ge sina 

elever. 

I det centrala innehållet för svenskämnets ämnesplan för gymnasieskolan anges att 

svenskämnesundervisningen bland annat skall ge eleverna kunskaper om genrer, stildrag, 

litteratur från olika tider, centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning, 

språkförändring, språkhistoria och förmåga att läsa, arbeta och reflektera över skönlitteratur 

(Gy11 Ämnesplan Svenska). 

Att läsa och tolka lyrik innebär att verkligen använda och öva upp sin ord- och läsförståelse 

eftersom poesi sällan kan förstås till fullo genom att endast uppfatta dess explicita innehåll. 

Att introducera lyrik för gymnasieelever är sålunda väl befogat ur den aspekten. Vidare skall 

eleverna stifta bekantskap med lyriken som form och möta centrala lyriska texter.  Genom 

att då presentera Shakespeare och hans sonetter får eleverna ta del av lyriska texter från en 
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annan kultur och från en annan tid. Att exempelvis arbeta med just sonett nr. 18 och 116 

skulle vara intressant då de handlar om kärlekens väsen. Ett ämne som gymnasieelever, i 

rollen som unga vuxna, kan tänkas både ha erfarenheter och funderingar kring. Helt enkelt 

texter vars innehåll eleverna i klassrummet både kan känna igen sig i och ha tankar kring. 

Samtidigt ger det tillfälle att presentera en av världslitteraturens största författare. Då 

Shakespeare inte bara skriver på engelska, utan en elisabetansk engelska, är det vidare 

befogat att låta eleverna ta del av någon av de översättningar som gjorts, detta för att i 

möjligaste mån erbjuda alternativ som kan stimulera lärande hos en så bred majoritet av 

individerna i klassrummet som möjligt. Det finns en rad olika svenska översättningar. Carl 

Rupert Nybloms (1871) var den första som gjordes i Sverige. Stavning och språkbruk skiljer 

sig märkbart från den svenska vi i dagens samhälle talar och skriver, så kanske är senare 

översättningar att föredra om syftet med att presentera sonetterna på svenska är att göra 

innehållet mera lättillgängligt för eleverna. Då kan hellre någon av följande fyra 

översättningar rekommenderas: Sven Christer Swahn (1980), Lena R. Nilsson (2006), Martin 

Tegen (2007) eller Eva Ström 2010. Swahns och Ströms översättningar innehåller även 

sonetterna på engelska. Översättningar på andra språk kan givetvis tas i beaktande om så 

skulle behövas eller vara önskvärt. Genom att presentera en översättning kan man låta 

eleverna ta till sig diktinnehållet på ett språk de förhoppningsvis behärskar väl. Samtidigt om 

man väljer att använda sig av just Nyblom kan man använda hans översättning för att tydligt 

visa för eleverna hur en och samma källtext tar färg av en översättares samtid och dess 

språkliga uttryck. Det är också ett bra underlag att utgå från när man pratar om 

språkförändring och språkhistoria. Jag tänker bland annat att en äldre text, likt Nybloms 

översättning, med fördel kan användas för att sakligt exemplifiera de stavningsreformationer 

det svenska språket genomgått. De didaktiska frågorna vad det är som skall läras, varför det 

skall läras och med hjälp av kan nu också ses som besvarade. Genom att sedan samtala runt 

elevernas tolkningar inför varandra, det vill säga i grupp och/eller i helklass och öppet 

diskutera hur eleverna upplevt och tagit till sig texterna kan man tillsammans skapa en 

vidare förståelse. Därefter kan de få möta originaltexterna och genom att komparera 

översättningen med originalsonetten utmanas och utvecklas deras språkliga kompetens, på 

såväl svenska som engelska (och eventuellt ytterligare språk). Man kan även presentera 

Shakespeares sonett på originalspråk, engelska, och låta elever översätta den till svenska. Att 

översätta lyrik består ju i att tolka vad poeten sagt och sedan överföra detta med hänsyn till 

både form- och innehållsaspekter, något som skapar utrymme för utveckling av den 
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metaspråkliga förmågan. Detta är något som visat sig avgörande för utveckling och lärande 

enligt Iwona Kowal, fil. dr. lingvistik, språkinlärning, svensk grammatik och praktisk svenska 

(vilket omskrivs i Boström, Damberg & Ivarsson artikel(2011:9)). Här ges eleverna även 

möjlighet att se hur samma sak man uttryckas på olika sätt, men att detta också kan ge lite 

olika innebörder. I samband med detta kan genrekonventioner generellt, och stilistiska 

grepp, också introduceras. I detta fall handlar genrefrågan om att både diskutera vad som 

kännetecknar en poetisk text och hur specifik och formsträng en genre kan se ut. I samband 

med genomgång av stilistiska grepp ges eleverna verktyg som kan uppöva deras förmåga att 

reflektera över konstnärliga uttryck. De didaktiska frågorna hur det skall läras, var det skall 

läras, vem det är som skall läras, när det skall läras och med vem de skall lära sig kan nu 

också besvaras. Hur man på detaljnivå planerar, genomför och bedömer detta är dock något 

jag inte närmare ämnar utveckla i denna uppsats.  

9. Diskussion 

Jag kommer nu att lyfta fram och diskutera de slutsatser uppsatsen resulterat i. I analysen 

undersöktes varje översättning för sig gentemot sonetten på originalspråk utifrån två av 

översättningens fyra grundaspekter (Ingo 2007), den semantiska och den pragmatiska. Jag 

undersökte alltså vad översättningen sa och hur den gjorde det genom att fästa min 

uppmärksamhet främst på översättningsstrategier som inneburit att översättarna lagt till 

eller strukit ord i sina översättningar eller på passager där de gett uttryck för samma innehåll 

som källtexten, men med andra ord. Ett exempel på just en sådan passage är när 

Shakespeares ”more lovely and more temperate” hos Tegen blev ”en älskligare sort”, Tegen 

har alltså förmedlat samma sak som källtexten, fast med andra ord. Fördelarna med 

komparationen har varit att skillnader och likheter mellan översättningarna synliggjorts. På 

grund av ett begränsat undersökningsmaterial har det emellertid inte varit möjligt att skönja 

generella likheter och/eller skillnader mellan översättarnas strategier. Med andra ord, det 

som jag i mina analyser kommit fram till är inte självklart applicerbart på Ström och Tegens 

översättning av sonettcykeln i den helhet, utan rör endast de översättningarna som 

analyserats. Å andra sidan skulle det förvåna om deras strategier skilde sig stort från sonett 

till sonett. Vidare kan bara slutsatser dras kring sådant som just min analys uppmärksammat.  

I presentationen av Eva Ström nämnde jag hennes uttalade syfte att få med alla de 

dubbelbottnade betydelser som kan tillskrivas sonetterna på originalspråk. Detta är något 
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som hon i sonett 18 enligt min analys ej lyckats med, då hennes översättning varken rymmer 

Shakespeares anspelning på psaltsaren 23:4, ”As I walk in the valley of the shadow of death” 

eller till mytologin genom ”The threads spun by fate”. Men sin strävan att översätta 

sonetterna till ett nutida svenskt språk och samtidigt ge utrymme för det elisabetanska 

England som var den kulturella kontext som omgav sonetterna när de skrevs visar den 

komparativa analysen att hon lyckats med. Detta blir bland annat synligt när hon valde att 

översätta källtextens an ever-fixed mark med svenskans fyrbåk. En fyrbåk är ett arkaiserande 

ord som för tankarna bakåt i tiden, men som samtidigt omges av mer moderna ord; O, nej 

som återfinns på samma rad i Ströms översättning är ju exempelvis ett modernare uttryck än 

det Ack nej! som Tegen använt sig av i sin översättning.  

Att de översatta sonetternas innehåll är olikt varandras kan delvis förklaras utifrån att de 

utgångspunkter och mål de formulerat för sina översättningar inte varit helt samstämmiga. 

Trots att deras övergripande mål har varit en översättning som tagit hänsyn till både form 

och innehåll så har ju Ström bland annat också gett uttryck för syftet att översätta 

sonetterna till en modern svenska av idag, medan Tegen prioriterat att hans översättning ska 

möjliggöra en tolkning utifrån ”prinsteorin”. En prioritering jag dessvärre inte lyckats påvisa i 

hans översättningar av sonett nr. 18 och 116, mer än genom vad som kan liknas vid 

spekulationer. Den rimligaste slutsatsen att dra utifrån min analys är att det är formtroheten 

som tvingat översättarna till olika val på semantisk nivå. När Tegen och Ström till exempel 

valt olika ord att rimma på så får bara det valet stora konsekvenser. Översättarna tvingas 

verkligen att tänka till gällande det semantiska för att få ihop vers och rim, och detta har 

visat sig ha större inverkan än ”prinsteorin”. 

För att fullgott kunna ta del av källtextens poetiska värld, bör dessa bägge översättningar, 

som sagt, endast betraktas som en ingångsnyckel. De lyckas förmedla innehållet i stort, 

formen och rimflätningen är klanderfri och metern har till allra största del bibehållits. 

Vinsterna med att läsa översättning kan sägas vara att man får möta Shakespeare på det vis 

Ström och Tegen förmedlar, utifrån hur de själva tolkat hans sonetter. Förlusten är just det 

att vi inte får möta Shakespeares textvärld på annat vis än genom ombud.  

10. Sammanfattning 

Uppsatsen syfte har varit att synliggöra och diskutera de skillnader som ofrånkomligen 

uppstår mellan källtext (originalet) och måltext (översättningen) när en översättning görs. 
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Utifrån den moderna översättningsforskningen som i min uppsats representerats av Bassnet 

(2002), Bolander(2006) och Ingo (2007) har jag beskrivit begreppet översättning som att det 

handlar om avkodning av källtexten för att sedan omkoda och anpassa texten på ett nytt 

språk, som både formmässigt och betydelsemässigt motsvarar textens ursprungliga mening 

och funktion. 

Genom analys av Ströms (2010) och Tegens (2007) översättningar av Shakespeares välkända 

sonetter nr. 18 och 116 har jag undersökt om översättarna lyckats överföra både form och 

innehåll från källtext till måltext. Arbetet har varit komparativt och analysen har innefattat 

både det semantiska och det pragmatiska i översättningarna. Jag har sedan analyserat 

sonetternas form, utifrån rimflätning och meter. Översättningarna har hela tiden jämförts 

med källtexten, det vill säga källtexten har fungerat som ett slags facit att förhålla sig till. 

Resultatet av mina analyser är att översättningarna inte i större utsträckning förändrat 

sonetternas innehåll, även om de översatta sonetterna vid en första anblick kan tyckas vara 

väldigt skilda från källtexten. Utan att bedöma den ena översättningen som bättre än den 

andra så har Ström legat närmare källtexten sett till de faktiska ordvalen. Översättarna har 

också lyckats behålla sonettens form, sett till rimflätning och meter, nästan klanderfritt.  

 

Avslutningsvis har jag i min uppsats kort redogjort för innebörden av ämnesdidaktik. Jag har 

sedan visat hur arbete med poesi och översättning ryms inom Gy11s ämnes- och kursplaner 

för gymnasieskolans svenskämne. Sist ut har ett förslag skisserats på hur ett arbete kring just 

poesi och översättning skulle kunna utformas med avstamp från ämnesdidaktikens 

grundfrågor avseende vad, hur, varför etc. något skall läras.  
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Martin Tegens översättningar (2007)                 Eva Ströms översättningar (2010) 
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Sonett 18    Sonett 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonett 18 

Skall jag likna dig vid en sommardag? 
Men du är av en älskligare sort. 
I maj kan frostvind vålla obehag,  
och bästa sommaren är alltför kort. 
 
För hett och starkt kan himmelsögat skina 
och ofta är dess gyllne anblick dold. 
Det ljusa kan förvandlas till en pina, 
Naturens nyck blir plötsligt illa tåld. 
 
Din ljuva sommar blir dock aldrig blek 
och mister inte vad den skönast äger; 
Ty Döden kan ej skryta att du svek 
när du finns kvar i det som dikten säger. 
 
Så länge mänskor andas, ögon ser, 
Så länge dikten livet åt dig ger. 

 

Sonett 18 

Ska jag dig likna vid en sommardag? 
Du är mer ljuvlig, mera mild och ljum, 
majs skira knoppar slits av vindens tag 
och sommarn stänger snabbt sitt gröna rum. 
 
För hett ibland kan himlens öga skina 
Och ofta skymd är hennes gyllne hy, 
allt som är vackert ska en gång förtvina, 
av ödet ändras, allt är dömt att fly. 
 
Men din sommars skönhet vissnar ej, 
förlorar inte glansen som du bär 
och dödens skryt kan aldrig träffa dig 
När evigt rader i min dikt du är. 
 
Så länge män kan andas, ögon se 
Ska detta leva kvar och liv dig ge. 

 

Sonett 116 

Tro ej att sanna själars livsförening 
erkänner hinder! Kärleken är fast, 
den byter ej i strid och motgång mening 
och rubbas ej av fagra ögonkast. 
 
Ack nej! Den är ett stadigt märke, vant 
vid svåra stormar, och till seglarns fröjd 
ett farledstecken, alltid likadant,   
liksom en stjärna med fixerad höjd. 
 
Ja, Kärlek är ej Tidens gyckleri 
med rosig läpp och kind i kort behag. 
Den ändras ej av timmars lotteri, 
den håller ut, om så till Domens dag. 
 
Är detta fel, då vänds på alla tingen: 
jag blir då stum; då älskade ju ingen! 

Sonett 116 

Låt inte banden mellan trogna sinnen 
erkänna hinder; kärlek är det ej 
som ändrar sig när den förändring finner 
och snabbt försvinner eller böjer sig. 
 
O, nej, den är som fyrbåken i natten 
som stormar åser och som aldrig skakas 
en stjärna för en bark på mörka vatten, 
att styra efter, men som ej rannsakas. 
 
Är inte tidens narr, fast rosenkinder 
må vissna när hans lie mejar kallt 
och veckor, timmar, år blir aldrig hinder 
för kärleken som övervinner allt. 
 
Vore det fel, jag inget skulle skrivit 
och ingen någonsin förälskad blivit. 


