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KÄRLEKSDIKTAREN FRÅN LYSVIK 

av Lars Burman 

 

Året var 1692. Ännu skulle det dröja innan det förödande Stora nordiska 

kriget bröt ut, men Rikets Herrar såg säkert med oro på de moln som 

samlades vid horisonten.  Den 6 september ingicks i Stockholm högtidligt 

äktenskap mellan  Torsten Rudeen från Lysvik och Anna Brunell, vars farfar 

var präst i Brunskog. Uppvaktningen hade nog varat en längre tid, men nu 

när Torsten utnämnts till professor i latinsk poesi i Åbo kunde bröllopet 

firas.  Han  hade hunnit bli 31 år gammal medan hon var hela tretton år 

yngre. Hon stod emellertid socialt över honom, och troligen hade de träffats 

när han var hennes brors informator i det välbeställda stockholmska 

borgarhemmet. De dikter han skrev till henne de första åren av 1690-talet 

visar att detta lovade att bli något så ovanligt som ett kärleksäktenskap trots 

åldersskillnad och trots tidens skillnader i klass och kön. Kanske – fast man 

vet ju aldrig - hade det kunnat bli ett för 1600-talet ovanligt vänskapligt och 

respektfyllt äktenskap. Drygt två år varade det. Han var otröstlig när hon 

tjugo år gammal dog vid deras sons födelse. I en dikt han skrev efter hennes 

bortgång drömmer han sig tillbaka till deras gemensamma vardagsliv i det 

enkla hemmet:  

 

Vi tyckas vid ett bord tillsammans verser skriva 

där du med dygdigt skämt ett hinder kärt mig gör.  

Vi tyckes våra råd inbördes kärligt giva 

om det som torftigt till vårt lilla hushåll hör. 

 

Det är värt att notera att Torsten Rudeen skildrar sig och hustrun som 

sittande sida vid sida medan de skriver dikt tillsammans. Det är inget vanligt 

motiv i den svenska äldre litteraturen. 

Liv – som är dagens tema – förutsätter också död. Torsten 

Rudeen sörjde verkligen sin Anna Brunell. Dikterna han skrev vid hennes   

bortgång förmedlar känslor på ett sätt som inte är typiskt för tiden. Magnus 
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von Platen, framstående kännare av den äldre svenska litteraturen, har 

eftertryckligt konstaterat: ”Känslans äkthet i denna poesi kan inte betvivlas.” 

Ännu ett år efter hennes död är han otröstlig. 

 

Jag skämtar och kväder    

med glada mig gläder,   

som vore allt väl,  

fast hjärtat än värker.   

Min ängsliga själ 

allena Gud märker,   

Han räknar var tår  

i enslighet går. 

 

Min’ suckar jag dämpar,   

dock huru jag kämpar   

min ögon sist lär 

med tårar undgälla.   

Se stormande vä’r   

tillfreds sig ej ställa, 

förr’n dropparna små 

ur skyarne gå. 

 

Ah min den jag saknar,   

jag somnar ell’ vaknar,   

min saliga Vän. 

När klarnar den dagen   

att jag även hän  

till dig blir upptagen? 

Den dagen min pust 

förvänder i lust. 

 

Vem är nu denne Torsten Rudeen? Det handlar om en av de finaste men 

mest okända värmländska diktarna från äldre tid, född i Lysvik 1661, elev i 
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Karlstad skola, student i Uppsala, sedan professor i latinsk diktning i Åbo, 

superintendent – det vill säga biskop – i Karlstad och slutligen biskop i 

Linköping. Han var ärkebiskopens ställföreträdare vid flera riksdagar och  

avled 1729.  

Vägen från det enkla komministerhemmet i Lysvik hade varit lång 

och han blev äldre än de flesta av sina generationskamrater. Den hektiska 

stormaktstiden var ju egentligen en tid av krig och sjukdom. Från en av de 

främsta bänkarna fick han följa flera av de mest dramatiska händelserna i 

svensk historia. På nära håll såg han både stormaktstidens höjdpunkt och 

dess våldsamma fall. 

 Men det är inte Rudeen som präst och politiker som intresserar 

mig. Det är den unge Rudeen som skriver dikt. Sammanlagt har han 

författat åtminstone 150 bevarade dikter. En tredjedel – hans kärleksdikter - 

publicerar jag inom kort i en vetenskaplig utgåva. Ett av skälen till att 

Torsten Rudeen är så okänd är att hans dikter inte har samlats och givits ut. 

Därför har de inte heller funnits tillgängliga för forskarna och tenderat att bli 

bortglömda i antologier och litteraturhistorier.  I Rudeens fall har flera dikter 

aldrig tryckts utan dolts i svårlästa handskriftssamlingar. Annat finns 

endast bevarat som svåråtkomliga, nästan 350 år gamla bröllops- och 

gravtryck. 

Vintern 2018-19 kommer dock kärleks- och äktenskapsdikterna 

att finnas i tryck och dessutom fritt digitalt tillgängliga i Litteraturbanken.  

Förhoppningen är att en moderniserad urvalsutgåva också skall kunna  ges 

ut inom kort. Som bekant är inte alltid 1600-talets texter särskilt 

lättillgängliga.   

 Men i grunden är Rudeen lätt att ta till sig. Ett exempel på hans 

personliga, känslosamma och intima stil är dikten ”Över en tulipan”, ställd 

till hans älskade Anna någon gång på 1680-talet. Huvuddelen av dikterna 

till henne är just uppvaktningsdikter. På ett fascinerande sätt balanserar de 

mellan sentimentalitet och småironiska blinkningar åt konventionen. 

 

Här kommer till er tjänst av tulipan en unge. 

Lät den, Min Vackra Vän, för min skull vara kär. 
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Ej må han bli försmådd för det han liten är. 

Små lärkor bättre än de grova uvar sjunga. 

En liten diamant kan stora berg betala 

och dygden i de små med ensamt välde bor. 

Hon själv, Min Hjärtans Vän, är heller ej så stor 

dock kan hon mig långt mer än tusend fler hugsvala. 

 

Torsten Rudeen är bara en i raden av begåvade värmlänningar från 

stormaktstidens slut. Min samling av hans dikter om kärlek och äktenskap 

är en del i ett större projekt som beskriver en diktarmiljö med rötter i 

Värmland och gymnasiet i Karlstad  men utvecklad genom studier i Uppsala 

och de nätverk som skapades där. Det finns en rad av smådiktare bland de 

500 värmländska Uppsalastudenter jag intresserat mig för, men tillsammans 

med tre samtidiga kamrater – Petrus Lagerlöf, Olof Hermelin och Gunno 

Dahlstierna – bildar Rudeen en alldeles särskilt lysande författargrupp i 

Konungens, Akademins och Litteraturens tjänst. Landskapet Värmland var 

en litterär stormakt långt före Tegnér och Geijer, Lagerlöf och Fröding. 

 Det går alltså att berätta en kollektiv värmländsk historia om 

studenterna som hade rötter i den starka historiska miljön som det sena 

1600-talets Värmland och Dalsland utgjorde. Men låt oss återvända till 

Rudeen igen. Temat är som sagt ”Liv”, och jag vill avsluta med en dikt som 

är daterad 1 april 1693. Den biografiska bakgrunden är stark, och dikten 

andas glädje vid livet. Torsten hade alltså tagit sin examen i Uppsala, hastigt 

blivit utsedd till professor i Åbo och hösten 1692 gift sig med Anna. Därefter 

skyndade han i förväg till deras nya hemstad på andra sidan Östersjön. Det 

är lätt att föreställa sig att Rudeen under vintern, förtärd av längtan, 

vandrade längs Auras tillfrysta å. Vintrarna i Åbo är kalla. Nu är det vår men 

isen i finska skärgården vill inte ge sig. Den längtande poeten och professorn 

bönfaller vind och väder att öppna vattenvägarna mot Stockholm så att han 

kan återförenas med sin hustru. Dikten visar hur Rudeen, i en tid som 

sällan ger utrymme för känslor, förmår förmedla livslust och längtan. 

Dessutom gör han det med starka uttryck för naturens makt och vårens 

befriande kraft.    
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Här ligger jag där vind och vatten mig belägra, 

de mig all pass och fart bå’ fram och åter vägra. 

Jag ligger här och lik en fånge skådar på 

hur stolta till er ort mång’ tusend segel gå. 

Jag ropar: I som av min motgång er betjänen, 

hör till, så länge I den lilla tjänst mig länen 

att föra till Min Vän 

 

Gavotte de l’amour 

 

Vintren är nu från oss skriden, 

mörkret har nu mist sitt våld,   

årsens sorgetid förliden 

regnet har ock återhåld. 

Solens kraft i skog och dalar 

lockar ut mång’ tusend blad, 

fjäderfolket något talar  

sin emellan, vet ej vad. 

Det dock  ej min själ hugsvalar,   

den min vän allen gör glad. 

Vårens barn, de vackra blomster, 

börja te sin’ huvud an:  

fåglen har sin’ återkomster  

från de varma middagsland. 

Isar, som min väg nu stänga 

att jag ej min vän får se, 

sku sig snart i vatten mänga, 

och mig farten öppen ge. 

Kärast’ Östvind, töv’ ej länge 

förrän du det läter ske!  

 


