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Kollegialt granskade artiklar

Langdigtsbetegnelsen: en begrebsdiskussion  
i anledning af modtagelsen af Gösta Ågrens 
Centralsång (2013)

Claus Kruchov Madsen

Langdigt bruges som litteraturbetegnelse i tre anmeldelser af 
Gösta Ågrens Centralsång (2013). Henholdsvis John Swedenmark 
i Ny Tid, Michel Ekman i Nya Argus og Jessica Poikkijoki i Öster-
bottens tidning omtaler et langdigt, dog uden at forklare hvad de 
mener med det. Der ligger naturligvis i anmeldelsens begrænsede 
længde en konvention om ikke at udlægge litteraturtyper, fx må 
forståelsen af et romanbegreb forudsættes i anmeldelser. Spørgs-
målet er om et langdigtsbegreb i lige så høj grad kan forudsættes? 
Denne artikel vil opsøge de sparsomme diskussioner der kan rela-
teres til en skandinavisk langdigtsforståelse, samt diskutere hvad 
begrebet kan tænkes at omfatte i Gösta Ågrens Centralsång.

Langdigtsbegrebet lægger sig i efterskælvet efter opløsningen 
af storgenrernes treenighed i epik, lyrik og drama i 1800-tallets 
begyndelse, hvor de fortællende opgaver stort set blev overtaget af 
prosaen, typisk i romanens form. Den alt mere dominerende prosa 
gjorde at poesien ikke længere var den fællesnævner for tekst som 
prægede tidligere tiders tekstforståelse, og reducerede poesien til 
lyrikkens korte, centrale iagttagelse, ofte kaldet digt. På baggrund 
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af denne forskydning af magtbalancen mellem poesi og prosa kan 
man forstå hvordan et langdigtsbegreb i forhold til den nu centrale 
opposition mellem lyrik og roman, kan perspektivere de udgivne 
litterære teksters mangfoldighed og udfordre prosaromanens og 
poesilyrikkens oppositionelle læsemåders dominans i samtidens 
litterære felt. 

Det er klart at en langdigtsbetegnelse kan opstå og leve et liv 
på grænsen af genreforståelse under to så dominerende modsæt-
ninger, til trods for sin svage betegnelse. Den amerikanske lit-
teraturforsker Lynn Keller formulerer potentialet således: ”Indeed, 
the lack of restrictive generic conventions is crucial to the identity 
of the long poem.” (Keller 1993: 534). Langdigtet er en genre uden 
klar definition og er således ikke en genre, hvilket er helt grund-
læggende for begrebet. Hvis en langdigtsbetegnelse imidlertid skal 
bruges som en en læsemåde, altså et langdigtsperspektiv eller en 
kategori der udfordrer den centrale opposition mellem poesi og 
prosa, og foreviser egne slægtskaber, kalder det på en eller anden 
grad af konventionaliseret forståelse.

De finlandssvenske anmelderes langdigtsomtale nyder godt af 
langdigtsomtalens svage betegnelse, og det bør noteres at lang-
digtsbetegnelsen hverken findes som læserinstruktion på forsiden 
eller i udgivelsesnoterne til Centralsång, så ved første blik har 
man ingen ledetråde til hvorfor anmelderne omtaler et langdigt. 
Swedenmark udpeger således uden at begrunde det et langdigt: 
”Gösta Ågrens nya diktsamling är uppkallad efter den långdikt 
som upptar ungefär halva boken, och det är den jag vill ägna mig 
åt i den här recensionen, eftersom Centralsång är ett så stort anlagt 
och ganska unikt projekt” (Swedenmark 2013). Heller ikke Ekman 
skriver noget om sin langdigtsbetegnelse, ud over placeringen i 
midten: ”Centralsång heter hans nyaste diktsamling, efter den lång-
dikt som utgör dess centrum” (Ekman 2014). Poikkijoki skriver 
i samme tråd: ”Hjärtat i hans senaste diktsamling ligger mellan 
avdelningarna ”Inledning” och ”Bilaga”, i den sjudelade långdikt 
som har skänkt boken dess namn; ”Centralsång”” (Poikkijoki 
2014). Anmelderne konstaterer at der i midten af Centralsång er 
et langdigt, men umiddelbart viser de ikke hvad der får dem til 
at betegne teksten på denne måde eller hvad læseren skal bruge 
informationen til. På baggrund af anmeldernes opfordring om at 
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se den centrale del af Centralsång som et langdigt, laver professor 
emeritus i nordisk litteratur ved Bergens universitet Idar Stegane 
en langdigtsanalyse i artiklen ”To ulike nordiske langdigt” (Ste-
gane u.u.),1 dermed viser anmeldernes omtale af et langdigt sig 
som opfordring til en læsemåde, men hvad begrebet indebærer er 
langt fra klart.

Forholdet til epik og lyrik

For at forstå hvordan et langt digt traditionelt opfattes i Svenskfin-
land, kan vi starte ved en af de bedst kendte digtere af lange digte 
på svensk i Finland, J.L. Runeberg. For her blev det lange digt, 
ifølge Ingrid Elam, sidst set. Elams afhandling om den romantiske 
versfortælling i 1800-tallets første halvdel, ”i kärleken blott hjelte ...”. 
Den romantiska versberättelsen i Sverige 1820-1850 (1985), bærer på 
en undergangstone fra den første til den sidste side, der kommer 
af Elams overbevisning om versepikkens endelige forfald ved den 
romantiske versfortællings uddøen: 

Den bundna epik som skrivits från 1800-tallets mitt fram till i dag 
utgörs av medvetna försök att utnyttja och återuppliva äldre möns-
ter och traditioner och framstår som isolerade insatser (Strindbergs 
Stadsresan, Martinsons Aniara, Palms Sverige, en vintersaga). I detta 
sammanhang har versberättelsen sitt intresse som ett sista färskt skott 
på en död gren. (Elam 1985: 17)

I deres isolerede indsatser udgør de senere lange digte ikke en 
genre, skriver Elam, for en genre kræver flere værker som sammen 
kan opvise en række træk der skiller dem ud som et fællesskab. Når 
Elam i 1985 ser på Palms Sverige, en vintersaga (1984), ser værket 
isoleret ud. Palm skriver imidlertid yderligere tre bind, og Martin-
sons Aniara (1956) står, set fra vores samtid, heller ikke alene i sin 
dystopiske, episk-artede poesi, som fx norske Rimbereids Solaris 
korrigert (2004) eller danske Thomas Bobergs Hesteæderne 2 (2011) 
viser. Der er dog unægtelig en længere periode med et markant 

1 Idar Stegane gjorde opmærksom på to af anmeldernes omtale af Centralsång som lang-
digt i en præsentation ved NorLyr-netværkets diskussion af langdigte d. 3.10.2014 på 
Aalborg Universitet. Ud over præsentationen har Stegane givet mig mulighed for at læse 
det efterfølgende artikeludkast ”To ulike nordiske langdigt” (Stegane u.u.). 
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fravær af lange digte i Sverige. På baggrund af datidens reception 
af Kung Fjalar kan Elam ikke desto mindre uddrage en forestilling 
om et moderne epos anno 1847:

Ett modernt epos skulle behöva vara nationellt, subjektivt, lyriskt 
och dramatiskt på en gång. Det skulle handla om den inre snarare 
än den yttre världen, det skulle gestalta splittring snarare än enhet. 
Kort sagt, en inkommensurabel produkt, såsom epos, medan däremot 
dramat och framför allt romanen anses kunna rymma sådana element. 
(Elam 1985: 151)

Det moderne epos måtte meget gerne være alt andet end det der 
udgør kernen i versepikken. Derfor må Elam som konsekvens 
erklære versepikken for død. Samtidig præskriberes en genrede-
finition der kunne omfatte langdigtet hos en finlandssvensk for-
fatter der ligger lige uden for afrundingen af Elams afhandling, 
Eva-Stina Byggmästars Spiralens form – långdikt (1988). Eva-Stina 
Byggmästars Spiralens form er en af de få udgivelser der bærer 
betegnelsen ”långdikt”. Den er mere dramatisk end episk, men det 
mest iøjnefaldende er at handlingen i højere grad er indre end ydre. 
Dens lyriske jeg og digtets tematik om kærlighed, hav og død, gør 
i allerhøjeste grad den løbende, fortællende poesi lyrisk, men uden 
den folkeligt samlende episke forståelse.

Langdigtet bevæger sig på kanten af epikken, konstaterer den 
canadiske litteraturforsker Smaro Kamboureli i On the Edge of 
Genre (1991). Hendes udsagn baserer sig blandt andet på en kri-
tik af Michael Bernsteins læsning af en række engelsksprogede, 
kanoniske langdigte som episke værker i hans monografi om det 
moderne versepos The Tale of the Tribe. Ezra Pound and the Modern 
Vers Epic (1980). Kamboureli kritiserer Bernstein for at være for 
interesseret i at blindt læse ud fra episke kendetegn, for derved 
overser Bernstein en række centrale elementer i digtene og deres 
samvirke med andre traditioner. Den komplekse forevisning og 
revurdering af det historiske materiale, den indadvendte og der-
for lyriske poesi samt en samfundskritisk fortæller, gør at disse 
moderne episke digte er noget mere end episke (Kamboureli 1991: 
53-54). Kamboureli fremhæver i denne sammenhæng ”desire”, 
altså en slags drift eller lyst, der manifesteres i sprogets møde med 
selv’et. Kamboureli skriver at den episke tradition gør os opmærk-
som på at præsensformen dominerer i det moderne langdigt, for 
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i modsætning til at bekræfte hvad ’der huskes’ handler langdigtet 
om subjektet der bekendtgør at det husker, som en usurpering af 
den magtudøvelse der ligger i at formulere fortiden (Kamboureli 
1991: 59). Den lokale, personlige fremvisning af historisk materiale 
afviger kraftigt fra den episke genre:

The propensity to define a long poem of historical material as epic, 
then, is not always related to the generic rules that might be found 
in a text; rather it is produced by the reader’s response to the cultural 
signature of the epic as a privileged genre that tends to ’sing’ of his-
torical moments deemed to be important to a culture’s development. 
(Kamboureli 1991: 62) 

Det er i epikkens formulering af fortiden i nutiden og i epikkens 
sammenholdte verdensbillede der bliver et kollektivt udsagn, at 
langdigtet kan siges at være episk. Det er når der i længden be-
arbejdes forestillinger og konventioner om kulturen og historien, 
at epikken har en forståelse at bidrage med. Langdigtet kommer 
derimod på afstand af det episke da det er det subjektive, indad-
vendte, altså lyriske jeg der etablerer denne helhed i den forlænge-
de, sammenskrivende formulering. Det derved indadvendt episke 
element ved langdigtet gør det til en særlig aktør i etableringen af 
en fælles forståelse om tid og sted, og denne subjektive formulering 
af det kollektive er ifølge Kamboureli afgørende ikke-episk og 
således et langdigt.

Kamboureli skriver dermed at det er nødvendigt at bevæge sig 
ud over det episke for at forstå hvad der er langdigt, en opfordring 
som professor i nordisk litteraturvidenskab ved Universitetet i 
Hedmark Ole Karlsen tager op i sin artikel ”Ein steingard som 
dei la, dei som fyre fer” (2008). På baggrund af den norske digter 
Paal-Helge Haugens udtalelser om sine digtes relation til den ang-
lo-amerikanske long poem-tradition og den fraværende teoretiske 
diskussion i Norden, foreslår Karlsen at en begrebsliggørelse af det 
nordiske langdigt må tage udgangspunkt i den anglo-amerikanske 
diskussion og læser i dette øjemed Paal-Helge Haugens langdigt 
Steingjerde som mellem-værende (Karlsen 2008: 135). Definitionen 
af langdigtet som mellem-værende stammer fra poesiforskeren 
Charles Altieris analyse af de lange digtes bevægelse væk fra det 
episke mod en lyrisk fortællemodus. Altieris artikel ”Motives in 
Metaphor: John Ashbery and the Modernist Long Poem” (1978) 
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viser i langdigtets position som mellem-værende dets særlige kri-
tiske afdækning af sit materiale.

The modern poet had to devise means for evading the forms of literary 
and analytic thinking which only repeat the cultural and psychic ills 
they purport to represent and to evaluate. [...] Structural relations 
based on poetic logic, then, might disclose the actual emotive basis of 
these cultural problems in such a way that they revealed the grounds of 
discontent and disclosed values and forms of psychic energy sufficient 
for reconstructing imaginative life. (Altieri 1978: 653)

Det mellem-værende fortæller om en historisk, psykologisk og 
epistemologisk tilstand i samtiden udsprunget af en række spæn-
dinger med rod i oplysningstiden. Denne tilstand er en reaktion på 
en kultur der vil opnå videnskabelig standard og forlade teleologisk 
tænkning. Det er derfor blevet poesiens projekt at finde en ny måde 
at vise det subjektive liv frem på, hvor det porøse og det lyriske i fo-
rening kan samle sig om en poesi der kan rekonstruere det subjek-
tive liv (Altieri 1978: 656-657). Mistroen mod idealisme og religiøs 
tænkning har taget livet af den dybe version af livet og gjort livet til 
sin yderlighed: det iagttagelige, handling og forestilling. Ashberys 
poetiske modtræk er at afvise ideel repræsentation i sin digtning 
for at opnå en mere komplet mimesis end det genkendelige tillader. 
Ved at opsøge de samme elementer om og om igen understreger 
Ashbery, ifølge Altieri, blandt andet konklusionens umulighed og 
syntesens nytteløshed, for ”they do not resolve matters but simply 
restate them in terms that then becomes counters in the ever-
lasting return of the same within altering perspectives.” (Altieri 
1978: 673). Ashberys langdigte præsenterer på forskellige måder – 
blandt andet gennem sin ironiske fortæller, tænkningens tomhed 
og repræsentationens utilstrækkelighed – abstrakte elementer der 
underminerer enhver afslutning som digtet måtte have (Altieri 
1978: 663). Ved at lade mønstre træde frem i de abstrakte elementer 
viser Ashbery på samme tid mønstrene som energiernes og fortolk-
ningens midlertidige agenter der, når han samtidig fratager dem 
deres tolkningsmæssige midlertidighed, får lov at vise et større, 
ubestemt stof som i digtets længde kan være med til at bestemme 
hvad det vil (Altieri 1978: 669). Det lyriske og det porøses flygtige 
mellem-værende lægger grunden til at forstå hvordan langdigtets 
særlige position fungerer som mellem-værende.
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~

Det lange digt har tradition for i tekstrummets nu at forme histo-
risk materiale til et udsagn der peger mod fremtiden, som vi spo-
radisk ser i den indledende digtkreds i Gösta Ågrens Centralsång 
(Ågren 2013: 7, 9, 12, 20). Det historiske materiales formulering er 
imidlertid ingenlunde lige så påfaldende som den tidslige udvik-
ling i dette langdigt, hvor forskellige tidsoplevelser veksler mellem 
hinanden og i sin forlængede bearbejdning opbygger et komplekst 
samlet udsagn om tid. Dette større udsagn om tid peger på at det 
for Ågrens digtværk altså ikke er en formulering af det historiske, 
der er det centrale. Det er derimod en formulering af tiden mellem 
den store kronologiske optegnelse af tid (den episke tid) og det lille 
lokale oprør mod tid (den lyriske tid). Af tidsperspektivet følger 
relaterede emner som venten (Ågren 2013: 42, 65), den tomhed der 
omgiver forløb (Ågren 2013: 39), og den forgængelighed som den 
forårsager (Ågren 2013: 45). Tiden kan samle de centrale temaer 
der binder tråde fra første del gennem centralsangen til sidste del. 
Tidstemaer som tomhed, sprog og deres særlige møde i poesien, 
som det blandt andet ses i den centrale digtkreds’ digt ”En röst”:

En, som söker, söker
något annat. Ekot är inte
de ropandes röst. Den,

som förbereder en dikt,
söker form, som är försvar, 
inte budskap, som är anfall,
men när han läser den äntligen 
färdiga texten, hör han 
det växande ekot. En röst

har befriats. 
(Ågren 2013: 32)

Her er det mellem-værende iøjnefaldende som den måde digtet 
bliver en frigjort stemme gennem sin poetiske tilgang, hvor det 
frigjorte viser noget andet end materialet. Den præsenterede søgen 
disse digte binder sammen, er ét eksempel på hvordan Centralsång 
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formulerer sprogets og tomhedens møde (Ågren 2013: 36, 45, 63). 
Deres møde spinder i deres narrative samvirke noget større end de 
enkelte betragtninger. 

Centralsång udtrykker altså en narrativ struktur ikke mindst i 
sine tre digtkredses titler: inledning, centralsång og bilaga, mens 
værkets titel Centralsång genlyder af centrallyrik, en betegnelse 
for den poesi der behandler de store spørgsmål i fortættede iagt-
tagelser, altså lyrik. Titlens opfordring til lyrisk læsning giver 
dermed en læserinstruktion der står i kontrast til digtets narrative 
strukturs opfordring til en episk læsning, der i deres modsatrettede 
opfordringer sætter læsningen af værket i et mellem-værende. 

Det kommer formelt til udtryk i digterjegets instabilitet der 
hverken er episk, på grund af sin ustadige fortællerposition, eller 
lyrisk, fordi det arbejder med helhedskomposition. Det narrative 
men lyriske jeg i Centralsång bearbejder sin afsenderposition i en 
serie digte i den indledende digtkreds der starter med henholdsvis 
et ”du”, et ” jag” og et ”han” (Ågren 2013: 16, 17, 18, 19), og kæden af 
skiftende om- og tiltaleformer fuldbyrdes i bilagsdigtenes ”Man” 
(Ågren 2013: 53). Digtene ”ett annat” og ”en röst” indeholder en 
søgen der blev udført først af et ” jeg” og så af et ”en”, denne skif-
tende omtale af afsenderpositionen i Centralsång etablerer aldrig et 
stabilt jeg. Langdigtets episk-lyriske mellem-værende opretholdes 
helt ind i de afsluttende bilag hvor modsætningen mellem væsenets 
form og ånd opsummeres i digtene ”Man” og ”Demens” (Ågren 
2013: 70), der på grund af bearbejdningen af udsigelsesforholdene 
må læses som den endelige opløsning af individet i enten hvem som 
helst, et ”man”, eller demensens opløsning af jeget. 

Ud fra Kambourelis perspektiv peger de vekslende stemmer på 
en vilje til at usurpere afsenderpositionen, og derfra forstyrre og 
bearbejde forholdet mellem materiale, digter og læser. Det omskif-
telige, undvigende jeg der vender sig mod skiftende modtagere, 
hvor ”du” nogle gange tiltaler digteren selv, involverer således læ-
seren på en afvekslende måde der underminerer en episk autoritativ 
fortæller.

Anmelderne peger udtrykkeligt på det centrale digt i Ågrens 
Centralsång som et langdigt, men det er en betænkelig definition 
og ikke alene på grund af værkets udsagn om tid, der må forstås ud 
fra alle delens samspil, eller dens mellem-værende komposition der 
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er gennemgående for digtet, men også fordi det centrale digt ”Cen-
tralsång” er en række sonetter. Hvis man skiller dem ud og ser på 
dem som en selvstændig del, lægger de sig i en helt anden, historisk 
tradition end det langdigt der henvises til. Swedenmark og Poik-
kijoki nævner sonetstrukturen, men til trods for at sonetter har en 
anden og helt egen forventningshorisont end langdigte, ændrer 
de ikke på deres betegnelse og iagttagelsen påvirker ikke deres 
ræsonnement. Langdigtsbetegnelsen af Centralsång er på ingen 
måde urimelig, men når betegnelsen ikke omfatter samarbejdet 
mellem delene, og udpeger sonetter på bekostning af helheden, er 
den imidlertid malplaceret.

Det udstrakte perspektiv

Ole Karlsen påpeger at i modsætning til digtsamlingen, er det 
helheden der er afgørende for fortolkningen af et langdigt i ar-
tiklen ”`The short and long of it´” (2011: 55-56). Langdigtet skal ses i 
modsætning til den moderne opfattelse af digtet som en kort, cen-
tral iagttagelse. Indledningsvist konstaterer Karlsen at langdigtet 
er på det nærmeste ukendt i akademisk sammenhæng i Norden. De 
mange udøvere af langdigte, som Karlsen tydeligt viser frem i en 
senere artikel om norsk lyrik i formperspektiv (2014), gør imidlertid 
udviklingen af en nordisk akademisk forståelse af langdigtet til en 
nødvendighed. Karlsen viser at Jan-Erik Volds sirkel, sirkel udvikler 
et del–helheds-spil hvis man ser på punkternes forløb langs en 
forbindelsestråd (Karlsen 2011: 58). De genremæssige særtræk som 
denne særlige del–helhedsforståelse optegner i modsætning til det 
moderne digt og digtsamling, er ifølge Karlsen endnu ikke fuldt 
udviklet til en læsemåde:

Utstyrt med en romantisk, ’poesk’ optikk ser man – konvensjonelt – 
en metaforisk, meningsutvidende vertikal dimensjon ved den enkelte 
tekst, men man blir samtidig blind for hele verkets horisontale, me-
tonymiske dimensjon. (Karlsen 2011: 57) 

Karlsen foreslår at langdigte læses i en kompleks forståelse af tid og 
rumlighed. Musik er for ham tidskunsten par excellence; han fo-
reslår derfor at forløbets musikalitet, forstået som narrativ, opleves 
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i billedets rumlighed. I fællesskab kan musikken og billedet samle 
langdigtets disparate idéer og følelser op i en komponeret, udstrakt 
men samtidig, øjeblikkelig helhed. Karlsen præsenterer dermed 
en forståelse af langdigtet som en komposition mellem skriftens 
tidslige logik og den rumlighed der er i den moderne forståelse af 
lyrikken (Karlsen 2011: 70).

Fremvæksten af et langdigtsbegreb må vi på grund af det 
anglo-amerikanske long poems centrale placering i den nordiske 
langdigtstradition opsøge i blandt andre Ezra Pounds Cantos (lø-
bende udgivet 1925–1962; 1969), William Carlos Williams Paterson 
(løbende udgivet 1946–1958; 1963) og T.S. Eliots The Waste Land 
(1922), som Lynn Keller præsenterer i sin artikel ”The Twentieth-
Century Long Poem” (1993). Keller bemærker at de digtere der 
danner kernen af langdigtskanon, startede med at skrive imagis-
tiske digte. Digte der skulle overbringe en kort, central iagttagelse. 
Denne post-romantiske lyriks indadvendte perspektiv vokser de ud 
af da deres digte begynder at inkludere sociologisk, antropologisk 
og med stigende frekvens også historisk materiale. Keller peger 
på at digterne i deres lange digte derved når ud over deres lyriske 
udgangspunkt og konstituerer en ny genre, langdigtet (Keller 1993: 
534). Hun beskriver blandt andet hvordan T.S. Eliots The Wasteland 
bevæger sig ud over den korte lyriske iagttagelse gennem sin digt-
kollage-teknik, hvor fragmenter og længere passagers skiftende 
stemmer, leksika og stilarter står op mod hinanden, men alligevel 
former en helhed. Troen på det fragmenterede kaos i samvirke med 
en drift mod orden etablerer noget andet end det lyriske. 

Fortælleren er påfaldende ofte et individ der taler på vegne 
af et kollektiv, som i den poetiske forløber for langdigtet Walt 
Whitmans Song of Myself. I forlængelse af dette synekdokiske træk 
ved langdigtet udvikler digtene en identitetspolitik, der på grund 
af ikke mindst beat-poeternes langdigte er blevet kendetegnende 
for langdigtet som sådan (Keller 1993: 537). Langdigtes lyriske 
præsentation af en politisk identitet sammen med deres meget 
frie brug af historisk materiale binder jegets politik tæt sammen 
med kritisk historie. Så det feministiske slagord ”the personal is 
the political” indfanger den bevægelse langdigtet sammenskriver 
når intimsfæren og det personlige perspektiv blandes med analyser 
af socialpolitik. Den yngre generation af digtere i Kellers samtid 
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bevæger sig stadig nærmere narrativen, hvilket medfører mindre 
fokus på de modernistiske teknikkers parataktiske udforskning af 
den fragmenterede perception i en splittet verden (Keller 1993: 556). 
Deres langdigte er en yderligere distance til den korte, epifaniske 
udsagn. Det moderne langdigt udtrykker således ikke et personligt 
udsagn på vegne af det kollektive, men er et fællesskabsreflek-
terende individs udsagn. Kellers vinkel på langdigtet som fæl-
lesskabsreflektion gør at Göran Palms Sverige, en vintersaga (1984) 
heller ikke ser så isoleret ud som Elam konstaterede. Dens kritiske 
blik begrundet i fællesskabets historie virker på ingen måde peri-
fert i en langdigtstradition. 

Palm melder dog utvetydigt ud at Sverige, en vintersaga lægger 
sig i en germansk tradition. Fremvisning og bearbejdning af poli-
tisk identitet som centralt for langdigtet er bemærket i germansk 
sammenhæng af den tyske modernismeforsker Walter Höllerer. I 
Theorie der modernen Lyrik (1965a) og i en liste beslægtede, korte 
postulater udgivet som ”Thesen zum langen Gedicht” i tids-
skriftet Akzente (1965b) sammenfatter Höllerer sit program for 
Langgedicht. Höllerer fremhæver at det er poesiens kunstneriske 
mulighed at vise tavsheden, men da det korte digt er blevet et i 
så høj grad forfinet, veludviklet kunstnerisk udsagn dyrker det, i 
modsætning til sin ideologi om at illustrere ved at tie, velbehaget 
ved enkeltmådighed. 

Langdigtets opposition til det asketiske kan derimod få tavs-
heden i tale gennem det Höllerer kalder langdigtets bevægelses-
mønster, der er kendetegnet ved åndedrætsverset, ”Atem-verse” 
og versnet, ”Vers-Netz” (Höllerer 1965a: 436). Åndedrætsrytmen 
som poetisk bevægelse hviler på Paul Celan hvis ”Atem-wende” 
beskriver en bevægelse der lader blikket glide frem og tilbage 
mellem indre og ydre, som beskrivelse af den poetiske proces. 
Höllerer beskriver i Akzente hvordan denne rytme frem og tilbage 
bearbejder afstanden mellem materiale, digter, tekst og læser. Den 
glidende bevægelse frem og tilbage gør det muligt at komme uden 
for, blive sat fri og se helheden (1965b: pkt. 4–6, 8). Versnettet 
fremhæver hvordan verslinjerne udspænder et net over verden. 
Langdigtets bevægelsesmønster beskriver dermed et perspektiv der 
i længden viser udstrakte tidslige og rumlige iagttagelser, der i sin 
uddragne iagttagelse kan omfatte modsætninger og fuldbyrde sine 
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negationer (1965b: pkt. 2-4). Det lange digt er i sine bevægelses-
mønstre en form der aktivt modarbejder trange forhold:

[...] die Entscheidung zur grenzenüberspringenden Gedichtform, so 
weit hergeholt das klingen mag, auch eine politische Entscheidung: 
gegen Wände und Schranken und gegen die Eingrenzung in enge 
Verhältnisse. Das lange Gedicht läuft an – oder tanzt an gegen die 
Parzellierung des Landes wie des Geistes. (Höllerer 1965a: 437)

Det lange digt er dermed en politisk form da det i længden over-
skrider barrierer og bearbejder modsætninger. Det er en grænse-
overskridende digtform der altid tilvælger helhedens dimension 
(1965b: 128). Höllerer viser i sit program hvorledes åndedrættets 
rytme og versnettets organisering får universets helhed formet 
gennem digterens princip, ordet, der sammenføjer et kalejdosko-
pisk materiale i sit forvandlingsorienterede samspil mellem empiri 
og vision (Höllerer 1965a: 439). 

~

Karlsens læsestrategi fremhæver i Ågrens digtværk Centralsång 
en langdigtsforståelse med musikken som helhedskompositorisk 
strategi hvor ”Centralsång” (Ågren 2013: 21-50) står frem som den 
centralt sungne enhed i en større komposition, omfattet af indled-
ningsdigtkredsen (Ågren 2013: 7-20) og bilagsdigtkredsen (Ågren 
2013: 51-74). Opdelingen i tre digtkredse viser de særlige indbyrdes 
forhold der opstår mellem de enkelte dele på tværs af kredsene, 
for eksempel giver andet digt i første kreds ”Tidig tanke” (Ågren 
2013: 8) en beskrivelse af det forsvarsløse, som vi behøver for at læse 
første digt i den centrale kreds: ”det försvarslösa området” (Ågren 
2013: 24). Uden den tidlige tanke kan vi ikke forstå formningen 
af de forsvarsløse områder, for den tidlige tanke viser at det som 
oftest er sproget der former. En formning der er, som sproglige 
handlinger er, både ubønhørlig og arbitrær.

Ett annat
Jag söker ett annat redskap
än samhället. Dess makt 
ryms inte i människor.
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Den tränger sig ut ur dem
och blir till hån

och ljus, som får alla
våra ord att hjälplöst dansa
som insekter dansar
i sitt neurotiska moln
över ängens tomhet. 
(Ågren 2013: 11)

Sproget som noget der former formuleres først i indledningskredsen 
”Höstsamtal” (Ågren 2013: 17), mens en mere undvigende betragt-
ning om formning er beskrevet i ”Framtiden är” (Ågren 2013: 12). 
Det giver en baggrund for hvordan den poesi der er beskrevet i den 
midterste kreds, ”Centralsång”, former noget skrøbeligt, flygtigt 
og forsvarsløst i første digt ”Det försvarslösa området” og i sidste 
digt ”Vid en gräns” (Ågren 2013: 45-47). Ågrens Centralsång viser 
sig som et langdigt der på flere niveauer arbejder med helheds-
komposition af lyriske dele. Kompositionelt havner den midterste 
digtkreds ”Centralsång” som det fortællemæssige højdepunkt fordi 
de omgivende dele bidrager til dens udstrakte lyriske sekvenser. 
Når anmelderne til trods for den helhed som værket udgør, peger 
på digtværkets midterste digtkreds, ”Centralsång”, som langdigt, 
har det formentlig at gøre med bilagskredsens første digt, der viser 
os en note om den forestående afslutning.

Not
När långdikten är färdig,
har ingenting skett. Den
förändrar allt. Endast
händelser är instängda
i sin kedja. 
(Ågren 2013: 51)

Lige efter afslutningen på ”Centralsång” må vi i ”not” deltage i en 
udlægning af begrebet afslutning. Opstillet næsten som en syl-
logisme, med to teser og et resultat, skal digtet imidlertid ikke 
handle om logik. I langdigtets ånd skal det tømme tankefiguren 
og pege på noget som vi ikke kan nå rationelt men kun gennem en 
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fornemmelse for noget større bagvedliggende af næsten metafysisk 
art. Skulle vi imidlertid prøve at liste et direkte udsagn ud af ”not”, 
er det at langdigtet ikke er en hændelse men kæden, altså ikke 
en del men helheden. Når langdigtet er gennemløbet, er alting 
forandret. Men vi kan ikke omfatte det når vi er inde i det. Denne 
linje er en beskrivelse af et langdigt, samtidig som det er et af 
de mindste langdigte jeg nogensinde har set i sit mellemværende 
intet-men-alting-udsagn. Digtet handler således om et langdigt, 
men det afgrænser naturligvis ikke et langdigt bare ved at imitere 
det eller omtale det.

Den norske litteraturforsker Idar Stegane følger imidlertid an-
meldernes opfordring om at se den centrale sang som langdigt i sin 
artikel ”To ulike nordiske langdigt”. Stegane får i dette perspek-
tiv øje på det selvbiografiske materiale i kontrast til det poetiske 
som afgørende for den centrale digtkreds. Hans nærlæsning af 
”Centralsång” fører derudover til en karakterisering af fortælleren 
som myndig og reflekteret. Til trods for paradoksale vendinger 
og modstridige kommentarer er fortællerautoriteten den samme 
gennem hele værket og samler dermed de forskellige stemmer i 
en enhed. Stegane starter fra anmeldernes brug af betegnelsen og 
arbejder sig frem mod en forståelse af hvad langdigtet kan inde-
bære. Undervejs omperspektiveres det episke til episodisk styret 
episkhed, og det selvbiografiske elements særhed fremhæves i en 
udlægning af det universelle og stemmernes flerhed i en myndig 
fortællerautoritet, i det hele taget spejler de langdigtstræk som Ste-
gane når frem til, de anglo-amerikanske diskussioners iagttagelser. 
Steganes analyse af ”Centralsång” gør altså langdigtsbegrebet til 
en forståelig term, og underminerer samtidig nødvendigheden af 
en diskussion ved at underminere nødvendigheden af at formali-
sere betegnelsen.

Genre

Ligesom Keller stiller Joseph Riddel sig tvivlende overfor langdig-
tet som genrebetegnelse i ”A Somewhat Polemical Introduction” 
(1978). Med udgangspunkt i en længere læsning og diskussion 
om Poes mistro mod tanken om et langt digt, peger Riddel på 
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langdigtets lyriske ufravigelighed. Riddel bruger det lyriske afsæt 
til at begrunde langdigtet som elliptisk, ud fra Derridas aporia-
forståelse og Paul de Mans forståelse af sprogets retoricitet (Riddel 
1978: 466). Det er således en dekonstruktiv begrundelse af lang-
digtet som genopsøgende uden forhåbning om at afrunde, afslutte 
eller opnå en slutning. I langdigtets præsentation af materiale er 
der altså en glidning som peger på at sprogets referentialitet lider: 
”If there is such a ”genre” as the ”long poem” […] it is a genre that 
re-reads itself, re-doubles its own commentary, and threatens to 
undo the very notion of ”genre”.” (Riddel 1978: 468) Langdigtets 
parataktiske stil, dens særlige selvrefleksive, selvreferende effekt, 
er en fordobling af kommunikation som forsøger at etablere spro-
get som reference, samtidig med at reference undermineres. Det 
lyriske sprogs iterative bearbejdning af sprogets forhold til verden 
kan måske bedre gengive et udsagns intention, men aldrig repræ-
sentere den. Langdigtet er således det lyriske resultat af sprogets 
manglende evne til at gengive materialet. Riddel afrunder med at 
opsummere det urimelige i at reducere denne åbenhed til en anden 
genre end den lyriske (Riddel 1978: 471). 

Susan Friedman laver et frontalangreb på termens tilsynela-
dende åbenhed i sin artikel ”When a ’Long poem’ is a ’Big Poem’”. 
Langdigtsgenren giver sig ud for at være inkluderende på trods af 
sin eksklusive karakter, skriver Friedman, for der er ingen tvivl om 
at det er i sit forhold til det episke digt at langdigtsbegrebet opnår 
sin effekt som et stort digt. Når langdigtsbegrebet tager afstand 
til sin storhed ved at underspille og pege på sin længde og optræde 
som en inklusiv kategori, trænger det langdigtets eksklusive karak-
ter som grandios digtning i baggrunden (Friedman 1990: 721-723). 
Langdigtet er blevet en ny tekstlig magtposition hvis kendetegn 
i traditionen for at gengive noget uudsigeligt stort og opnå sin 
position gennem eksklusivitet, ikke er den dens kønneste træk.

As re-scriptions of epic conventions, modern ”long poems” depend for 
their ultimate effect on our awareness of the epic norms they undo and 
redo. Rooted in epic tradition, the twentieth-century ”long poem” is 
an overdetermined discourse whose size, scope, and authority to define 
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history, metaphysics, religion and aesthetics still erects a wall to keep 
women outside. (Friedman 1990: 723)

Det er et udsagn under forandring, men en forandring der sker på 
baggrund af en løsere tilknytning til det grandiose og en bevægelse 
mod det personlige, intimsfæren. Når Friedman skal beskrive hvad 
et langdigt er, kommer den magtposition som det indtager uden 
at have en klar formel beskrivelse, i forgrunden (Friedman 1990: 
722). Langdigtsbetegnelsen præsenterer sig som et stort digt; hvis 
det imidlertid ikke skal blive en eksklusiv genreomtale, må det få 
et formelt grundlag at vurderes på og forstås ud fra.

~

Friedman fanger noget centralt ved anmeldernes tillempning af 
begrebet på Centralsång. En række aldrende hvide mænd i centrale 
positioner i det litterære felt har fundet en genre hvor vi kan gøre os 
kostbare og holde snakkeklub om de store spørgsmål, mens yngre 
kvinder må finde sig i at skrive almindelige korte digte i deres 
digtsamlinger, eller måske, som Lynn Keller antyder, skrive om 
den personlige histories identitetspolitiske materiale i et samtidigt 
langdigt. For af denne senere langdigtsforståelse finder jeg faktisk 
ikke meget i Centralsång. De aldrende hvide mænds intime ud-
fordringer og mangler er, bortset fra tidens ubønhørlighed i altets 
ligegyldighed, fraværende. Så måske kan man kalde Centralsång 
for et langdigt, men ikke et langdigt af sin samtid. Langdigtsfeltet 
i stort peger imidlertid på at det ikke er en generel tendens at lang-
digtet i det svensksprogede litterære felt er forbeholdt mandlige 
forfattere, hverken i 80’erne eller senere. Hvorvidt der så er en klar 
underinddeling i hvilket materiale som forudsættes, har jeg ikke 
mulighed for at gå ind på i denne artikel.

Riddel og Kellers forbehold for behovet for en teoretisk forma-
lisering af langdigtsbegrebet viser sig i anmeldelserne og Steganes 
analyse som begrundet, for en forudsætningsløs analyse af værket 
kommer til de samme konklusioner som teorien udkrystalliserer, 
som Swedenmarks beskrivelse af Ågrens digte der er ”klara i de-
taljen, outgrundliga som helheter.” (Swedenmark 2013). Når han 
konstaterer at poesien i sine detaljer peger på helheden, i linje med 

FT_2-16_003.indd   22 31.3.2016   11.10



Langdigtsbetegnelsen: en begrebsdiskussion 23

Keller, viser Swedenmark samtidig hvordan digtet tager afsæt i sit 
særlige Altieriske mellem-værende, den porøse helhed:

Observera den djupt ambivalenta statusen hos ”verkligheten” i detta 
avsnitt. Den skänker form åt strävanden, rörelser, kroppar; men detta 
är till skillnad från hos andra existenstänkare en process som lig-
ger närmare ont än gott. En föraktlig förförelse snarare än en trygg 
grundval. (Swedenmark 2013) 

De præcise iagttagelser af det enkelte der flyder ud i længden og 
viser noget andet, mere flygtigt, bagved, er digtanalyse i et lang-
digtsperspektiv helt i linje med Altieri. Swedenmark konstaterer 
for sin del at langdigtet munder ud i en politisk digtning af den 
art som Keller, Höllerer og Kamboureli mener langdigtsgenren 
nødvendigvis forudsætter. Det samme gælder Ekmans kortere 
anmeldelse: ”Ågrens anspråk för diktens del är både stora och 
små: den förändrar ingenting, men samtidigt allt eftersom den 
förändrar vårt sätt att uppfatta världen” (Ekman 2014). Ekman 
viser at Höllerers store og små iagttagelser i deres iterative opsøg-
ning af verden opnår noget andet i længden. Poikkijoki (2014) ser 
metaforernes samspil i en større helhed, som Karlsen udpeger som 
en central læsestrategi for at få noget ud af langdigtsstrukturen. 
Strukturens opfordring om at skabe kæder i lyrikken er grundto-
nen i hele anmeldelsen, men særlig eksplicit i dens afslutning ”[...] 
den osentimentala långdikt vars lyriska stringens skänker den en 
tidlös glans” (Poikkijoki 2014).

Et formelt skel mellem langdigt og digtsamling kunne tilbyde 
læserne en forståelse for det særlige ved den læsestrategi som an-
melderne ligger op til, som fx Ann-Christine Snickars der ingen-
ting nævner om et langdigt i hendes anmeldelse i Vasabladet og 
betegner Centralsång som en digtsamling. Anmeldelsen holder i 
henhold til denne betegnelse fokus på det lyriske digt: ”Man kan 
inta dem med viss måtta, ett par om dagen, kanske.” (Snickars 
2013). Dermed ligger hun fokus på delene og nævner kun i forbi-
gående strukturen. Mens Steganes analyse af Centralsång viser at 
et langdigtsperspektiv får sin styrke i sin insisteren på den større 
helhed:
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Vi kan også seie at heile ”Centralsång” har ein open slutt ved at det er 
åtte vers i strofa som avsluttar siste diktet. Med tanke på sonettestruk-
turen skulle ein seksversing logisk ha følgt deretter, men den manglar. 
Den rytmiske spenninga som oppstår mellom to formprinsipp gir 
langdiktet ein særmerkt verknadsvariasjon. (Stegane u.u.)

Hvor jeg ser en begrebsmæssig uklarhed der underminerer deres 
kritiske position i Swedenmarks og Poikkijokis vaklen mellem at 
bruge en langdigts- og en sonetbetegnelse, gør Stegane derimod en 
pointe ud af skellet mellem langdigt og sonet. Han ser en poetisk 
spænding som i den grad gør digtet til moderne lyrik når Ågren 
i sin brug af de spændinger der findes mellem ad hoc-betegnelser 
og genrebetegnelser, gør en poetisk pointe ud af øjeblikkets og 
historiens, eller tillempningens og teoriens, forskellige opfattelser 
af hvad der betyder noget.

Konklusion

Langdigtsomtalen af Centralsång er et kuriøst fænomen. Anmel-
derne virker alene motiveret af at betegnelsen forefindes i et af 
digtene, så umiddelbart havner fænomenet lidt på tværs af en 
interesse i hvad der medfører en langdigtsbetegnelse. En tillemp-
ning af langdigtsperspektiver opviser ikke desto mindre digtets 
kompleksitet og begrunder betegnelsen af digtet som noget mere 
end lyrik og noget andet end epik. Dertil kommer Steganes ud-
gangspunkt i anmeldernes omtale for at lave en komparativ for-
tolkning, der set ud fra tidligere diskussioner viser sig at følge de 
traditionelle linjer. Der er med andre ord flere berøringspunkter 
mellem betegnelse og forståelse af fænomenet langdigt, til trods 
for den åbenhed betegnelsen helt tydeligt tilbyder.

Det er vel sådan at længden og det lyriske faktisk betyder noget 
helt centralt for langdigtet, og at betegnelsen måske klarer sig uden 
forklaring. Den kritiske stand klarer sig indtil videre udmærket. 
Hvis det imidlertid ikke skal blive en ny eksklusiv kategori for en 
profetisk magtelite, som Friedman advarer om, er det nødvendigt 
at give langdigtsbetegnelsen et indhold. Umiddelbart omfatter 
langdigtsbetegnelsen et digt der har længde som sit særlige kende-
tegn, altså en underkategori til poesien med prosaiske kendetegn. 

FT_2-16_003.indd   24 31.3.2016   11.10



Langdigtsbetegnelsen: en begrebsdiskussion 25

Denne udstrakte iagttagelse har jeg tidligere beskrevet som et 
intensiveret samarbejde mellem form og indhold (Madsen 2015), 
men en sådan definition kommer kun til at pege på rudimentære 
træk samt langdigtets arbejde med poiesis. Formalisering kræver 
i højere grad nogle af de linjer som artiklens præsentation af lang-
digtsdiskussioner har forsøgt at bidrage til. Følgende syntese af 
denne artikels teoridiskussion skal derfor ses som et forsøg på at 
samle nogle af de linjer og kendetegn der er med til at konstituere 
et langdigtsbegreb, uden dog at insistere på alle træks tilstedevæ-
relse som en nødvendighed.

Langdigtet udfordrer genregrænsen, hvilket medfører at dens 
særlige poetiske form er et valg der skal ses som et arbejde for dets 
poetiske udtryk. Det skaber en mellem-værende position på flere 
tekstlige niveauer. En konsekvens er at langdigtet bliver politisk i 
sin middelbare sammenstilling af forskellige tider og steder, hvil-
ket i mødet med den subjektive vinkel udvikler genrens særlige 
identitetspolitik. Langdigtets narrativiserede eller strukturerede 
lyrik kan samtidig samle en grandios, kollektiv digtning der an-
skuer verden på et poetisk fundament, som i en særlig poetisk 
iagttagelsesrytme i længden når nærmere det stærkt personlige og 
herfra kan samle sit helt unikke verdensudsagn. Langdigtet viser 
sig som en prisme for helhedsperspektivet i en tekst der kommer 
ud over sin umiddelbare form mod den unikke iagttagelse af det 
porøse andet, som vi ser i Gösta Ågrens Centralsång (2013).
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