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Johan Albrecht Schmidts Landt-Nöjet
– vår första svenska Decamerone

Av  B A R B RO  S T Å H L E  S J Ö N E L L

ler av Schmidt. Där Wnns också en rad översätt-
ningar från samma franska källor som tidigare,
närmare bestämt 22 av de sammanlagt 30 prosa-
styckena.6 Schmidt markerar översättningarna or-
dentligt med en asterisk, men anger tyvärr inte
originalens författare.7

Schmidts åtta noveller är spridda på alla fyra
häftena. I innehållsförteckningen anges noga vil-
ken genre varje prosastycke tillhör. Av Schmidts
egna bidrag betecknas sex som ”Roman” och två
som ”Lefwernes-Beskrifning”. Översättningarna
är antingen romaner eller fabler. Fablerna, sam-
manlagt 15 stycken, är, som man kan vänta, korta
allegoriska berättelser som åskådliggör en mora-
lisk sats genom talande djur eller växter. De prosa-
stycken Schmidt kallar romaner omfattar i ge-
nomsnitt ett 30-tal sidor. Termen betecknar såle-
des inte prosaverkets längd, utan snarare att det
rör sig om en romantisk berättelse, eller som det
står i en samtida ordbok: ”En dicktad historia om
synnerliga bedrifter, särdeles i kärleks äfventyr”.8

Beteckningen novell hade man kanske väntat
sig i ett samlingsverk uppbyggt som Decamerone,
men SAOB anger att ordet som litterär genrebe-
teckning tidigast är belagt 1810 i Phosphoros. Ser
man närmare på SAOB:s beläggställe, en recension
av Friedrich Asts Öfversigt af Poesins Historia,
framgår det att termen bör vara känd tidigare.9

Det bekräftas av ett par äldre verk jag funnit i KB:s
databas för perioden 1700–1829. Båda är översätt-
ningar och bär beteckningen novell på respektive
titelblad: Ringen eller Den tredubbla qvinnolisten.
En spansk novelle av Johann Gottwerth Müller
från 179710 och Den swarte riddaren, nouvelle från
8:de seklet av Henri Louis CoiYer de Verseux från
1802.11 Beteckningen novell blir vanligare i boktit-
larna först omkring 1820 och avser då korta prosa-
berättelser. Att ”roman” Wnns kvar i betydelsen ro-
mantisk berättelse framgår av den 1819 startade se-
rien Novell-bibliotek i 36-band. Serien är försedd
med undertiteln Smärre walda romaner och berät-
telser, samlade eller öfwersatte.12 Längre fram under

Denna Skrift tyckes wara et hedrande bewis på Swen-
ska snillets täXan med andra folkslags, uti en witter-
hets-gren, som hos oss föga annorledes än genom öf-
wersättningar warit widrörd och handhafd. Utlänning-
ars Contes moraux, Bibliotheques och Amusemens de
Campagne, jämte Xera andra, hafwa i längre tid tjänt til
oskyldigt tids-fördrif och sinnes upmuntran; således
blir det för Fäderneslandet hedrande, at jämwäl i den
smaken kunna upwisa några Swenska Originaler.1

Så välvilligt mottogs det första häftet av Johan Al-
brecht Schmidts novellsamling Landt-Nöjet i Lär-
da tidningar 1772. Författaren prisas också för
”ordentelig samansättning, behageligt föreställ-
nings-sätt, liXig tekning, och sinrika uttryck”.2

Ytterligare ett häfte, eller ”stycke”, som det kallas
på titelbladet, utkom samma år. Tredje och fjärde
stycket fullbordade verket 1773. Det omfattar
sammanlagt 640 sidor mycket jämnt fördelade på
de fyra häftena som vardera består av tio ark.3

Vem var då Schmidt som hedrade fäderneslan-
det med svensk prosakonst? Den enda litteratur-
historia som mig veterligen omnämnt hans förfat-
tarskap, är Schück och Warburgs Illustrerad svensk
litteraturhistoria.4 På två rader berättas där att han
med Landt-Nöjet efterbildade Jean François Mar-
montels Contes moraux. Schmidt levde mellan
1734 och 1806, var ämbetsman och författare. Vid
tiden för Landt-Nöjets publicering arbetade han
som bokhållare i Stockholms stads politiekollegi-
um, och så småningom avancerade han till råd-
man. 1761 debuterade Schmidt som översättare
från franskan med en samlingsvolym kallad Afton-
Stunders Nyttiga och Nöjsamma Tidsfördrif. Fem år
senare fortsatte han sin översättargärning med vo-
lymerna Sommar-nöjen och Winter-nöjen, där en
rad franska conter, av bl.a. Marmontel och Mlle
Uncy ingår. Det är först med Landt-Nöjet Schmidt
författar originalnoveller. Dem inordnar han i en
ram på samma sätt som Boccaccio och Boccaccios
franska efterföljare: Margareta av Navarra, Char-
les Sorel, Jean-Regnaud de Segrais, Marmontel
m.X.5 Men Landt-Nöjet innehåller inte bara novel-
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1800-talet kom som bekant beteckningen novell
att användas också om verk på Xera hundra sidor.13

Rekordet hålls nog av Gustaf Henrik Mellins Den
unga grefvinnan från 1847 på hela 600 sidor. Jag
kommer i fortsättningen att använda termen no-
vell i dagens betydelse, vid nog att omfatta även
den franska conten.14

Ramberättelsen Landt-Nöjet inleds på följande
sätt:

Med friska Hästar, i fullt traf, skyndade sig et utsökt
Sällskap, undan Stadsbullret, för at tilbringa den wack-
raste årstiden, hos en munter Wärd och Skön Wärdin-
na i Landsbygdens enfaldiga men angenäma sköte. (I, s.
3)

Liksom i Decamerone överger alltså en samling da-
mer och herrar staden, men det är inte någon ka-
tastrof som tvingar ut dem på landet. De har blivit
bjudna dit av ett nygift par som Xyttat från staden
för att bedriva jordbruk. Liksom Boccaccio låter
sedan Schmidt berättaren meddela att han av dis-
kretion inte vill nämna sällskapets deltagare vid
deras rätta namn, utan kallar värden Lisimon, vär-
dinnan Julia, Lisimons mentor Sylvander osv.15

Sällskapet som lämnar staden består av värdparets
familj och vänner, sammanlagt tio personer. Var
och en får sedan en presentation av berättaren.
Värdparet beskrivs kortfattat ha ”egenskaper, hwil-
ka utgjorde deras inbördes sällhet, förenade en re-
nad dygd, uplyst wett och utsökte umgänges-
gåfwor” (I, s. 4). Josepha och Arist, som kommer
att spela en viss roll i ramhandlingen, beskrivs
båda som unga, yra och snabba att fälla omdö-
men.

Hästar och vagnar anländer så till Lisimons och
Julias lantgård, där sällskapet Wnner värden i sam-
tal med sina bönder. Det förtryter Arist som ser
sig förbigången, men Thermis förklarar att det är
bönderna som Lisidor har att tacka för sitt väl-
stånd. Värdinnan välkomnar släkt och vänner i
kretsen av bondgummor, och vid aftonmåltiden
deltar bondfolket vid ett bord i samma rum, där
de serveras med samma omsorg. Josepha och Arist
förargar sig över att värden gör sig gemen. Sylvan-
der däremot beundrar Lisimons människovänliga
hållning och förklarar för de övriga att alla är ska-
pade med lika rätt att besitta jorden – ingen är
född att tjäna den andra. Dygden allena förtjänar

företräde – den är medfödd och mindre beroende
av ”konst och upfostran” (I, s. 22). För att illustre-
ra att dygden trivs hos folket återger Sylvander en
händelse som tilldragit sig i Frankrike. Så följer
novellen med titeln ”Dygdens verkan”. Liksom i
Decamerone kommenterar lyssnarna vad de nyss
fått höra och diskuterar de olika karaktärernas
agerande och moraliska bevekelsegrunder.

Det här mönstret upprepas sedan genom ver-
ket. Under de fyra dagar sällskapet tillbringar på
landet, följs deltagarnas upplevelser av moraliska
betraktelser och betraktelserna föranleder i sin tur
någon av deltagarna att börja berätta. Var och en
framför minst en fabel, novell eller levnadsbe-
skrivning. När berättaren tystnat, kommenterar
de övriga innehållet. Värden Lisimon står för en
tredjedel av fablerna och återger hälften av origi-
nalnovellerna. De är de enda som läses högt ur ett
manuskript. En av dagarna är det regnigt ute och
alla samlas i biblioteket för att fördriva tiden med
läsning. Sophia hittar Marmontels Contes moraux
i bokhyllan. Hon säger sig ha läst boken men vill
gärna läsa om den och tillägger:

Det förtryter mig, at mina Landsmän ej kunna gifwa
oss något dylikt på Modersmålet, utan att låna tankar af
Utlänningen, altid ser jag öfwersättningar, aldrig origi-
naler. Det är ju en wanheder för en Nation, och jag kan
ej begripa orsaken dertil; ty wi sakne ju ej lycklige snil-
len ibland oss. (I, s. 35)

Lisimon erkänner då att han själv har gjort några
försök i genren, ”änskönt en Marmontels eld der-
uti saknas” (I, s. 36), som han med vederbörlig
blygsamhet tillfogar. Alla vill nu höra vad han
skrivit. Ur ett manuskript läser han så den första
av fyra nedskrivna originalnoveller ”Den Sällsynte
Dygden”.

Det här metalitterära greppet återWnns redan
hos Margareta av Navarra i ramberättelsen Hep-
tameron – hon hade vid sin död 1549 inte hunnit
längre än till 72:a berättelsen av de i Decamerones
efterföljd planerade 100. I ramen låter hon ett säll-
skap ta sin tillXykt till ett kloster sedan vägarna
översvämmats. Parlamente, Margareta av Navar-
ras alter ego, föreslår att de skall fördriva tiden
med att berätta historier medan en bro slås över
vattenmassorna. Hon säger uttryckligen att idén
kommer från Boccaccios Decamerone och att hon
en gång tillsammans med kung Frans (Margareta
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av Navarras bror), kronprisen, hans gemål, och yt-
terligare sex personer så att de sammanlagt blev
tio, planerat att författa tio noveller vardera och
sammanställa dem till en Decamerone, men annat
kom emellan. Här återWnns alltså tekniken att
presentera den litterära förebilden, att låta en av
karaktärerna fungera som författarens alter ego
och ta initiativet till berättandet.16

Men Landt-Nöjet saknar den fasta, strängt ma-
tematiska uppbyggnad som kännetecknar Deca-
merone. De prosastycken berättarna återger i
Landt-Nöjet är ojämnt fördelade över de fyra da-
garna. Inte heller är ramen uppbyggd i Xera skikt.
Däremot Wnns liksom i Decamerone inlagda na-
turskildringar och en liten episod med tjänstefol-
ket insprängd i ramen. Hos Boccaccio gäller det
ett ekivokt impromptu. När berättandet skall bör-
ja den sjätte dagen avbryts sällskapet av en burlesk
scen. Pigan Licisca är uppretad på männens blå-
ögdhet, och grälar på tjänaren Tindaro som inbil-
lar sig att kvinnor är oskuld när de gifter sig och
att hustrur är trogna varelser. Temat förebådar
ämnena för de tre närmaste dagarnas noveller.
Åhörarnas reaktioner är starka: ”Medan Licisca ta-
lade, skrattade damerna så häftigt, att man hade
kunnat utdraga alla tänderna på dem”.17 Betydligt
stillsammare går det till i Schmidts insprängda
scen. Den handlar om tjänarna Carl och Marias
kärleksbekymmer. Carls far förbjuder dem att gif-
ta sig – han vill att sonen skall fria till den rika
Anna i stället. Den oresonlige fadern kallas in i
herrskapssalongen och talas till rätta. Scenen leder
vidare till en novell om hur illa det kan gå om
föräldrar tvingar sitt barn till giftermål. Skillna-
den mellan renässansnovellen, med sina rötter
bl.a. i den frivola fabliaun,18 och 1700-talets sede-
lärande conte illustreras ganska väl av den här
jämförelsen.

Perspektivet i Landt-Nöjet kan vara värt en
kommentar. Flera röster konkurrerar om läsarens
uppmärksamhet. Det Wnns en synlig berättare,
som kan uppfattas som den mimetiske författa-
ren.19 Han introducerar sällskapet, beskriver ka-
raktärernas inre och yttre särdrag, presenterar
ramhandlingen, kommenterar och styr läsaren.
Den rösten är t.ex. verksam i slutet av första häf-
tet, där den manar oss att läsa vidare i boken: ”Wi
få i nästa Stycke se utgången af deras kärlek” (I,
s. 160). Utanför den litterära texten, Wnns också

uppmaningar till läsaren att stödja Schmidts ut-
givningsprojekt. Den rösten skall kommenteras
längre fram.

Lisimon fungerar som författarens alter ego,
när han läser Marmontelinspirerade noveller ur
ett manuskript. Tillsammans med sin mentor, den
av livet luttrade Sylvander, och den bokläsande
väninnan med det betecknande namnet Sophia är
han knuten till den implicita normen i den sedelä-
rande berättelsens Wktion. I den egenskapen kan
de betraktas som genomskinliga karaktärer i Lars-
Åke Skalins mening.20 De är ute efter att påverka
sällskapets övriga deltagare, särskilt de ungdomar
som mest hårdnackat värjer sig mot moralpredi-
kan. Josepha och Arist framstår då som färgade
karaktärer – de bjuder motstånd mot normen och
har karakteriserande drag.

Så har vi de tolv berättarna som också framträ-
der och kommenterar i novellerna. Det sker både i
översättningarna och i originalberättelserna. När
ett omaka brudpar i Schmidts novell ”Lyckan lå-
ter ej alltid Wnna sig der hon sökes” skall inträda i
sängkammaren, inXikar berättaren, som i Wktio-
nen är värden Lisimon:

Min penna skulle icke wara nog djerf, at längre följa et
par, som en inbördes kärlek förenat, men måste nu,
emot sin wilja, följa desse, at uppteckna et wid dylika
tilfällen nog sällsynt förhållande. (III, s. 39)

Det utvecklar sig inte fullt så spännande som
kommentaren lockar läsaren att förvänta sig. Bru-
den börjar skymfa brudgummen och häller ett
glas vatten över honom, varpå han lämnar slagfäl-
tet. Samma typ av kedja med kommenterande be-
rättare både i ramen och i novellerna Wnner man i
Decamerone.

Berättartekniskt ansluter sig Schmidt även i öv-
rigt till en äldre novelltradition. I regel återges
händelserna i kronologisk ordning med ett fåtal
tillbakablickar i form av infogade berättelser – i
regel levnadshistorier berättade för novellens hjäl-
te. Det kan röra sig om infogade berättelser i Xera
skikt enligt den kinesiska askens modell, som på-
minner om den första sviten berättelser i Tusen och
en natt. I den nyss nämnda ”Lyckan låter ej altid
Wnna sig, der hon sökes”, som läses upp av Lisi-
mon, Wnns en infogad berättelse som i sin tur
innehåller en infogad berättelse, alltså samman-
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lagt tre skikt. Men det rör sig om infogade inte
om inramade berättelser, den konstruktion som
dominerar i Tusen och en natt. Med en inramad
berättelse menar jag en som är längre än den om-
givande ramen.21

Novellen om den grälsjuka hustrun, som jag ci-
terade, är en av de tre karaktärsstudier Schmidt
skrivit i Marmontels efterföljd. Den franske för-
fattaren har inte gjort någon hemlighet av att han
i sin tur fått uppslaget från Molière.22 Den nyss
beskrivna hustrun är ett hår av hin som slutligen
ruinerar sin make. Hon bättrar sig först sedan han
låst in henne i ett kloster. I en annan novell lovar
en ung dam, att gifta sig än med den ene än med
den andre, tills hon blir lämnad ensam med ett
dåligt rykte. Det Wnns också ett porträtt av en li-
derlig och frossande yngling, som låter rätta sig
först när han lär sig att älska en dygdig kvinna.
Nidbilderna av de två fruntimren kan inrangeras i
en lång tradition av misogyna noveller, som åter-
Wnns redan i samlingarna Disciplina clericalis och
Sju vise mästare. Det sistnämnda verket, som ju
också är en ramberättelse, spreds fortfarande un-
der 1700-talet som folkbok i Sverige och kan möj-
ligen ha varit känd av Schmidt.23 Som motvikt till
de misogyna tongångarna Wnns på annat håll i
Landt-Nöjet en uppräkning av historiska och my-
tologiska kvinnor som oVrat sig för sina älskade.24

Temat ”mannen av folket som förälskar sig i
kvinnan av börd” förekommer i ett par noveller.
Också i översättningarna beskrivs ståndsskillna-
derna som otillbörliga hinder för de älskandes för-
ening. Huvuddelen av originalberättelserna är
som beteckningen ”roman” anger, kärlekshistorier
med starka inslag av äventyr. Krig, förgiftningar,
dueller, skeppsbrott och andra radikala grepp för
att skapa peripetier – vanligt förekommande in-
gredienser i fransk 1600-talsprosa – kryddar histo-
rierna.25

Novellernas händelser är, utom i bondens lev-
nadshistoria, placerade utanför Sveriges gränser,
företrädesvis i Frankrike, Holland eller England.
Äventyrliga resor företas till avlägsna exotiska
platser. Miljömässigt bildar Schmidts noveller
därmed en enhet med översättningarna i rambe-
rättelsen som följer en i det övriga Europa etable-
rad novelltradition.

Den här traditionen ifrågasattes drygt tjugo år
senare i Goethes novellsamling, Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderten från 1795. De första no-
vellerna i Goethes ramberättelse tilldrar sig i Ita-
lien och Frankrike – han har hämtat stoV från Les
cent nouvelles nouvelles av en anonym författare
1482 och från François de Bassompierres novel-
listiska memoarer från 1665.26 I Goethes ram dis-
kuteras inte bara novellernas innehåll utan också
utformningen, vilket lett till att hans novellsam-
ling särskilt intresserat novellteoretiker.27 En av
damerna i det tyska sällskapet ställer frågan varför
alla berättelser måste tilldra sig i Italien och alla
fésagor måste utspelas i Orienten, när det är så
mycket lättare att identiWera sig med karaktärerna
om handlingen tilldrar sig i en bekant miljö. Efter
en diskussion i ämnet blir resultatet att den följan-
de novellen – ett original av Goethe – tilldrar sig
på tysk mark.28

Liksom i Decamerone spelar handlingen och in-
trigen en dominerande roll i Landt-Nöjets novel-
ler.29 Ofta innehåller de en anhopning av spän-
nande äventyr, men det Wnns också en ansats till
psykologisk skildring. Schmidts karaktärer brister
antingen grundligt i moral eller också är de oänd-
ligt dygdiga och ädla. Egenskaperna redovisas i
början av varje novell, ofta får vi veta om de for-
mats genom dålig respektive god uppfostran; ka-
raktärsdragen får sedan styra och motivera hand-
lingen.

Bristen på djupare psykologisk skildring kriti-
seras i den enda längre studie över Schmidts för-
fattarskap som gjorts, nämligen i Fredrik Bööks
Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige in-
till 1809. Det är enbart i egenskap av Marmontels
efterföljare i Sverige som författaren till Landt-
Nöjet uppmärksammas av Böök. I övrigt anser
han inte att Schmidt producerat något av beståen-
de konstnärligt värde.30 Han refererar Schmidts
noveller i Landt-Nöjet och pekar på marmontelska
drag i texterna, men också på enskilda likheter
med den europeiska 1700-talsromanen: känslo-
samma scener som i Rosseaus Julie, temat ”den
fattiga Xickan som försvarar sin dygd” som i
Richardsons Pamela och blandningen av senti-
mentalitet, äventyr och tragedi som i Prévosts Mé-
moires.31 Det positiva han har att anföra om
Schmidts noveller är att de genomgående är väl-
skrivna och inte sällan skickligt uppbyggda.32 Till
förtjänsterna i boken räknas också naturskild-
ringarna, eftersom de låter oss se en glimt av den



Johan Albrecht Schmidts Landt-Nöjet  ·  9

svenska landsbygden.33 I övrigt uppmärksammar
han skildringen av en bondstuga, som han menar
beskrivs för första gången med realistiska detaljer i
svensk litteratur. Men Böök har svårt för det
myckna ”dygderiet”, som han kallar det, och för
tidens sentimentala människouppfattning. Hu-
vudinvändningen är att novellernas karaktärs-
skildring lider brist på psykologiskt djup, och att
författaren visar upp kraftlösa och handlingsodug-
liga människor som automatiskt lever upp till ti-
dens dygdekrav. Han tycker också att den ibland
osannolika fabeln (i bemärkelsen ”story”) är svår-
smält för en modern läsare.34 Bööks studie utkom
1907 under den period då den psykologiska realis-
men var normen för god romankonst.

En av de noveller från Lisimons manuskript
som Böök kritiserar för platt personskildring ut-
sätts faktiskt för samma slags kritik av opponen-
terna bland åhörarna i ramen. Josepha tycker att
den kvinnliga huvudpersonen – det gäller den
grälsjuka hustrun – framställs som alltför hemsk,
och Arist anser att den manlige hjälten är onatur-
ligt tålmodig. Men Lisimon försvarar sitt sätt att
skildra karaktärer, och frågar ”kan man wäl göra
lasten nog stygg, och dygden nog behaglig? ända-
målet är ju, med det förra, at afskräcka, och med
det sednare, at locka, til efterfölgd” (III, s. 85). I
den sedelärande conten får trovärdigheten alltså
stå tillbaka för det moraliska syftet.

Ramberättelsen har visserligen fått titeln ”Landt-
Nöjet”, men för en modern läsare tycks novellerna
mer inriktade på nyttan. Gör man ett svep över
novellsamlingarnas historia på kontinenten, Wn-
ner man att författarna, nedtecknarna och över-
sättarna oupphörligen i Horatii anda betonar att
deras verk är ämnade både till nytta och nöje. Syf-
tet upprepas i förorden till Disciplina clericalis från
början av 1100-talet, i Le Ciento Novelle Antike
från slutet av 1200-talet, i El conde Lucanor från
början av 1300-talet och i Decamerone, förebilden
för så många senare novellsamlingar. På Xera håll
används bilden att lärdomens piller måste mjukas
upp och sötas på olika sätt.35

Schmidt, däremot, utgår från att det uppbygg-
liga i sig är roande. Ändå Wnner man i Landt-Nöj-
ets ram protester mot betoningen på nyttan, men
de kommer huvudsakligen från Josepha och Arist
– de som skall låta rätta sig av predikandet. Arist
utbrister t.ex. efter en diskussion om huruvida

dygden alltid får sin belöning: ”Det är ock et
ewigt Filosoferande […], wi hafwa ju gådt ut på
gröngräset, för at roa oss, men hwaruti stadna
wåra nöjen?” (II, s. 61 f.) Efter en längre utlägg-
ning om dödens ständiga närvaro i slutet av tredje
häftet försöker en annan av sällskapets deltagare
pigga upp de övriga genom att utlova ”en munter
Berättelse” följande dag (III, s. 160). Löftet är rik-
tat till åhörarna inom Wktionens ram, men kan
också uppfattas som en vink till läsarna att det
fjärde häftet inte blir fullt så dystert.

ReXexioner kring döden ger ett slags cirkel-
komposition åt ramberättelsen. När sällskapet
just anlänt till lantgården och blir vittne till Wska-
fänget, ser Sylvander genast de fångade Wskarna
som en bild för att döden kan drabba när som
helst och påpekar att den vetskapen är något att
hålla i minnet, när de nu skall njuta av lantlivets
nöjen. I slutet, då sällskapet är på väg hem till sta-
den, klagar Josepha över att hon måste skiljas från
det sköna landskapet. Sylvander liknar genast
ängen de passerar vid ungdomen, som så små-
ningom kommer att mogna och vissna. Sedan
kommer lien och förvandlar gräset till hö. På sam-
ma sätt slutar vi alla med döden, säger Sylvander
uppmuntrande till den unga Josepha, och med
orden ”alla sluta wi med döden” avslutas också
Landt-Nöjet.

Som torde ha framgått bär många av diskussio-
nerna i ramen en stark prägel av Rousseaus läror.
Stadsborna Josepha och Arist får genom sin smak
för mondänt sällskapsliv bilda kontrast till bond-
folkets enkla och sunda levnadsvanor. Som en
sann demokrat har Lisimon skapat hushållsråd,
ett för männen och ett för kvinnorna, vars åsikter
han inhämtar för alla beslut som skall fattas om
godsets verksamhet. Tidens fysiokratiska tankar
skönjs i den lantbruksreform Lisimon genomfört.
Reformen innebär att bönderna arrenderar mar-
ken i stället för att arbeta som dagsverkare – det
visar sig leda till större produktion och välfärd för
samtliga. Liknande tankar hade framförts av en av
tidens mest programmatiska rousseauaner, Johan
Fischerström, för eftervärlden mer känd som före-
mål för Hedvig Charlotta NordenXychts ömma
låga. I en av sina skrifter ger han olika förslag till
hur jordbrukets status skall kunna höjas och hur
det bäst skall eVektiviseras, bl.a. genom avskaVan-
det av dagsverken.36
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Ett visst drag av rousseauansk Wentlighet mot
boklig bildning Wnns också i den diskussion som
följer efter bondens levnadsbeskrivning, kallad
”War nöjd med din lott, så är du altid lycklig”.
Bonden bestämmer sig i sin ungdom för att börja
studera, men inser så småningom att det är bättre
att stanna kvar och odla jorden. Lisimon slår i sin
kommentar fast att det är bonden som tjänar lan-
det bäst – ett välmående folk kan bättre försvara
sin frihet.

Vegetarianism diskuteras också. Det är Sophia
som i samband med Wskafänget säger sig ha svårt
att tro att det är Guds mening att man skall äta
kött. Borde inte människan nöja sig med frukt,
ägg och mjölk? Frågan var tydligen aktuell – den
debatteras också tio år senare i en roman av Ed-
vard Gyldenstolpe.37

Dygd är förstås ett honnörsord i Schmidts sam-
ling av sedelärande berättelser, men det är också
ett centralt begrepp i den samtida lyriken. Jan
Thavenius har gjort en statistisk undersökning av
ordfrekvenser i fjorton gustavianska poeters tex-
ter, och av resultatet kan man se att dygd kommer
på tolfte plats bland de vanligast förekommande
betydelseorden.38 I Landt-Nöjet omfattar begrep-
pet, förutom kyskhet, framför allt egenskaper som
trohet, tålamod, behärskning, oVervilja, förnöj-
samhet, anspråkslöshet, oegennytta, Xit, sparsam-
het, ädelmod, samt avsaknad av förkonstling och
bördshögfärd.39

Ramberättelsens diskussioner och berättandet
har ett mål: Att påverka Josepha och Arist. Mot
slutet av fjärde stycket har det didaktiska greppet
lyckats. Paret, som hittills inte har bidragit med
någon berättelse, kommer med varsin. Arists heter
”En god Gärning blifwer aldrig olönt” och Jose-
phas ”Det är vackert att låta rätta sig”. Sylvander
uttrycker sin stora glädje över att ungdomarna ta-
git intryck av de sedelärande historierna.

Samma uppläggning Wnner man i Goethes Un-
terhaltungen deutscher Ausgewanderten. Där är det
också två ungdomar i sällskapet som förändras ge-
nom de berättelser de får sig till livs. Moralpredi-
kan går ut på att man bör behärska sig och inte
bara tänka på sig själv. Härvidlag skiljer sig
Schmidts och Goethes ramberättelser från Boc-
caccios. I Decamerone är karaktärerna i ramen sna-
rare statiska och det betonas på slutet att ungdo-
marna inte låtit sig påverkas det minsta av novel-

lernas innehåll, trots att åtskilliga ”kanske rent av
haft kraft att väcka åtrå och lustfyllda känslor”.40 I
alla tre verken förutsätts dock att litteratur har
kraft att förändra människor.

Inte minst av den anledningen har den korta
moraliska berättelsen varit en betydande genre
inom barn- och ungdomslitteraturen. Redan den
allra första svenska boken som vänder sig till
nämnda ålderskategori, Een sköön och härligh jung-
frw speghel från 1591, innehåller sådana berättelser.41

Genren har visat sig livskraftig en bra bit in i vårt
århundrade trots avlivningsförsöken av FalstaV Fa-
kir med berättelser som ”Den lydige Konrad”, vars
sensmoral är: ”Den, som lyder går det väl,/ Även
om han plommon stjäl.”42 Också Schmidt skrev
moraliska berättelser för barn. I Ungdoms Nöjen
från 1780, som är tillägnad hans egna åtta barn, har
han på samma sätt som i Landt-Nöjet blandat egna
och andras berättelser. Göte Klingberg tar upp
samlingen på Xera ställen i sin avhandling om
svensk barn- och ungdomslittteratur.43

Anmälaren av Landt-Nöjet i Lärda tidningar,
som jag inledningsvis citerade, beskrev bristen på
svenska novellister. Den omnämns ju också i ra-
men av värden Lisimon, som menar att orsaken
till att det Wnns så få inhemska författare är att de
är oVer för en fördomsfull inställning till svensk-
språkig skönlitteratur och får för lite uppmunt-
ran. Dessutom får de alldeles för dåligt betalt.

Landt-Nöjet innehåller också anmärkningar
och notiser utanför den litterära texten som avslö-
jar de svårigheter en svensk prosaförfattare hade
att nå sin publik under den gustavianska tiden.
För att våga ge ut novellsamlingen måste Schmidt
först se till att försäkra sig om köpare till boken
genom att skaVa prenumeranter – ett då i och för
sig inte ovanligt förfaringssätt. I slutet av andra
häftet Wnns en ”Förteckning på Herrar Prenume-
ranter”, närmare bestämt fyra damer och 184 her-
rar. De Xesta herrarna är försedda med titel, och
man kan konstatera att författaren lyckats bra
med att värva sina yrkeskamrater: inte mindre än
åtta kammarskrivare och sexton bokhållare. I öv-
rigt är olika skikt av samhället representerade:
Präster, bland dem en biskop, militärer av olika
grader, representanter för näringslivet, alltifrån se-
gelsömmare till brukspatroner samt högre äm-
betsmän och hovfunktionär ur högadeln. Där
återWnns också en känd mecenat, kommerserådet
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Patrik Alströmer som bl.a. understödde Thorild
och Lidner.44 Av förteckningen framgår att
Schmidt i förväg lyckats få avsättning för 202 ex-
emplar – 14 personer köpte mer än ett. På några
rader nedanför meddelar han dessutom att prenu-
meranterna kan vara ännu Xer, eftersom han ännu
inte fått besked från alla sina kommissionärer.45

Kanske Wck boken också några köpare i Lars Salvi-
us bokhandel, där den enligt recensenten i Lärda
tidningar fanns till salu. Ändå tycks Schmidt ha
haft svårigheter att slutföra projektet. I en an-
märkning i början av tredje häftet står:

Upmuntrad af Mine Läsares bifall, wågar jag framte
Tredje Stycket af Landt-Nöjet, ehuru jag länge warit
twehågsen, antingen jag skulle Continuera dermed, el-
ler ej, i anseende til den känbara kostnad dermed är för-
enad, och den sparsamme afsättning deruppå warit alt
til denna dag. (III, s. [2])46

Tydligen lyckades han uppbringa tillräckligt in-
tresse även för fjärde häftet av Landt-Nöjet. Där-
emot ansåg han det omöjligt att fullfölja nästa no-
vellsamling, Stads-Nöjet. Första delen utkom 1775
och innehåller enbart översättningar inordnade i
en diktad ram med samma personuppsättning
som i Landt-Nöjet. I slutet av andra delen måste
Schmidt meddela att fortsättningen inställs, efter-
som han inte fått tillräckligt god avsättning för
boken.47 I all hast och med ett typsnitt som när-
mar sig petitstil låter han ramberättelsens perso-
ner para ihop sig två och två och rusta till ”en hel
hop Bröllop”.

Även om man med Böök kan avfärda Schmidts
Landt-Nöjet som en samling ”dygderier” inneslut-
na i en ram med tröttsamt Wlosoferande, har ver-
ket trots allt ett litteraturhistoriskt intresse.
Schmidt var en i raden av ämbetsmän under den
gustavianska tiden som också blev författare. En
bidragande anledning var kanske det faktum som
Bo Bennich-Björkman i sin avhandling om förfat-
taren i ämbetet pekat på, att ämbetsmäns vittra
verksamhet inte sällan bidrog till befordran.48 No-
vellsamlingen kan tillsammans med föregångare
såsom Tankebyggarordens Våra Försök och Witter-
hets Arbeten även ses som ett exempel på vitter-
hetsidkarnas strävan att skapa ett svenskt littera-
turspråk. Blandningen av översättningar och egna
alster visar hur en prosaförfattare vid den här ti-

den sökte nya vägar att nå sina läsare. Att det
skedde med stora svårigheter markerar Schmidt
såväl vid sidan om som inuti den litterära texten.
Det är också, så vitt jag vet, den första svenska no-
vellsamlingen uppbyggd i form av en ramberättel-
se. Nästa prov på genren utkom först 1821 – näs-
tan femtio år senare. Det var Lorenzo Hammar-
skölds Sju timmar på Fitja med undertiteln ”En
liten samling af Noveller.” På titelbladet anges
noga att det är frågan om ”Svenska Original”.
Först med romantiken kom det verkliga genom-
brottet för novellen i Sverige, ett genombrott Jo-
han Albrecht Schmidt bidrog till både som intro-
duktör och som vägröjare.
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