Den riksnyttiga vetenskapen
En retorisk analys av vetenskapsbegreppet i
Vetenskapsakademiens presidietal 1739–1744
Tomas Björk

Ämne: Retorik
Nivå: Master
Poäng: 15 hp
Ventilerad: HT 2015
Handledare: Marie-Christine Skuncke
Examinator: Ann Öhrberg
Litteraturvetenskapliga institutionen
Uppsatser inom retorik

Innehåll
Inledning ................................................................................................................................................. 2
Vetenskapsakademien ........................................................................................................................ 2
Syfte och frågeställningar .................................................................................................................... 4
Bakgrund ................................................................................................................................................. 4
Politisk bakgrund ................................................................................................................................. 4
Presidietalen ........................................................................................................................................ 6
Material och avgränsning .................................................................................................................... 7
Teori och metod .................................................................................................................................. 8
Tidigare forskning ................................................................................................................................ 9
Presidietalen 1739–1744 ...................................................................................................................... 10
Tro och vetenskap ............................................................................................................................. 10
Att öppna upp de lärdas hemligheter ............................................................................................... 16
Vetenskap och uppfostran ................................................................................................................ 22
Vetenskap och krigskonst .................................................................................................................. 26
Att låta vetenskapen legitimera den egna verksamheten ................................................................ 34
Sammanfattande slutsatser ................................................................................................................. 39
Källor och litteratur .............................................................................................................................. 41
Presidietal .......................................................................................................................................... 41
Övrig litteratur ................................................................................................................................... 41

1

Inledning
I människans strävan att tolka och beskriva verkligheten är begreppen centrala verktyg.
Begreppen kan fyllas med nya betydelser för att påverka de perspektiv ur vilka vi betraktar
världen. Därför utgör de viktiga instrument för att exempelvis förändra eller upprätthålla vissa
strukturer och varje gång ett begrepp kan definieras på mer än ett sätt blir själva definierandet
också ett sätt för att driva igenom ett val.1 Begreppen utgör därmed det stoff av vilka
ideologiska diskussioner består.2 Att undersöka de termer och argument med vilka ett begrepp
beskrivs kan säga något om det sammanhang i vilken striden om den aktuella definitionen
utkämpas.
Vid tiden för Vetenskapsakademiens grundande hade begreppet vetenskap ingen
tydlig innebörd. Med vetenskap kunde avses såväl naturvetenskap som förvärvade kunskaper
i en vidare betydelse. I förhållande till universiteten fick ordet snarast en betydelse av
praktiskt-nyttig fackkunskap. Några större insatser för att bringa reda i denna mångtydighet
gjordes inte av ledamöterna av Vetenskapsakademien.3 Det betydde samtidigt att begreppet
vetenskap var tillräckligt flytande för att det skulle kunna fyllas med ny betydelse, något som
även innebar att det kunde användas retoriskt. En analys av begreppet vetenskap kan därför
bidra till att belysa frihetstidens ideologiska diskussioner.

Vetenskapsakademien
När Vetenskapsakademien bildades var det bland annat som en reaktion mot den traditionella
lärdomen, representerad av exempelvis Uppsala universitet och Vetenskapssocieteten.
Vetenskapsakademien ville stå för det moderna och den praktiskt nyttiga kunskapen, i
synnerhet vad avsåg den allmänna hushållningen.4 Vetenskapsakademien dominerades av
Hattarna, det vill säga den grupp politiker som vid Riksdagen 1738 slöt sig samman för att
avsätta den dåvarande kanslipresidenten Arvid Horn och därigenom förändra den rådande
politiken. Vetenskapssocieteten låg å sin sida närmare hattarnas motståndare, de så kallade
Mössorna.5 Vid riksdagen 1738–1739 segrade Hattarnas politik, vilket innebar att
1

Chaim Perelman, Retorikens imperium, Stockholm 2004, s. 89. Ett stort tack till fil. dr Mathias Persson som
gett mig tillgång till presidietalen i digital form.
2
Quentin Skinner, “Rhetoric and conceptual change”, Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and
Feminist Theory, 3: 1, 1999,s. 62 respektive Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar – Begreppet dygd i
tillfällighetstryck till handelsmän före 1770, (diss.), Uppsala 2002s.26f.
3
Bengt Hildebrand, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien – förhistoria, grundläggning och första organisation,
Stockholm 1939, s. 76, s. 372, Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stockholm 1978, s. 217f.
4
Sten Lindroth, Kungl. Vetenskapsakademiens Historia 1739–1818, Stockholm 1967, s. 1f., 217f. Hildebrand, s.
385
5
Gunnar Olsson, Hattar och Mössor – Studier över partiväsendet i Sverige 1751–1762, Göteborg 1963, s. 234
och s. 242 respektive Elisabeth Mansén, Sveriges Historia 1721–1830, Stockholm 2011, s. 22.
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revanschismen och merkantilismen betonas. Efter en tids förberedelser beslutade Carl Linné
(adlad von Linné 1767), Mårten Triewald, Jonas Alström (adlad Alströmer 1751), Anders
Johan von Höpken, Sten Carl Bielke och Carl Wilhem Cederhielm att den 2 juni 1739 grunda
Vetenskapsakademien, det vill säga i slutet av ovannämnda riksdag.
Grundarna diskuterade inledningsvis om den nya inrättningen skulle kallas
Oeconomisk Wetenskaps Societet, det vill säga en ekonomisk akademi.6 Inte minst kom den
praktiska ambitionen till uttryck genom Vetenskapsakademiens val att publicera sina
Handlingar på svenska istället för på det latin som av många ansågs vara lärdomens och
vetenskapens språk.7 Universitetsmännen från Uppsala kom samtidigt att utgöra en icke
oansenlig del av akademiens ledamöter jämte aristokraterna och ämbets- och tjänstemännen
från bergskollegiet.8 Vetenskapsakademiens första ledamöter var framförallt förenade av ett
starkt ekonomiintresse, och i synnerhet utvecklingen av det svenska näringslivet. De
samhällsekonomiska intressena kunde inte bara hamna på kollisionskurs med den klassiska
bildningen utan även ställas mot religionen.9 Många av dem var emellertid även anhängare av
fysiko-teologin, det vill säga de ansåg att naturens mångfald vittnade om den gudamakt som
skapat den. Eftersom människan var skapelsens krona följde att naturen var till för
människans nytta, och därför kunde det fysiko-teologiska synsättet förenas med tidens
ekonomiska tankar.10
På kort tid lyckades Vetenskapsakademien skapa och befästa sin legitimitet och
auktoritet. Inom två år hade akademien fått kunglig status, något som den redan i mitten av
1750-talet inte längre ansåg sig behöva. Vetenskapsakademien hade då alltmer intagit rollen
som sakkunniginstitut för ständerna och de kungliga kollegierna. Även om
Vetenskapsakademien i sina avsiktsförklaringar sa sig vilja arbeta för fäderneslandets bästa
kom den i många delar att arbeta på det svenska näringslivets förkovran och blev en i många
avseenden näringspolitisk inrättning, inte sällan i linje med Hattarnas politik.11 Därutöver
hade en stor del av den aristokratiska delen av Hattarnas anhängare personliga intressen i

6

Svenska Vetenskapsakademiens protokoll för åren 1739, 1740 och 1741 Protokoll och grundregler/ med
anmärkningar, utgivna av Erik Willhelm Dahlgren, Stockholm 1918, s.4.
7
Till exempel politikern och rikshistoriografen Anders Schönberg, se Lindroth 1978 s. 583.
8
Lindroth 1967, s. 28.
9
Tore Frängsmyr, Svensk Idéhistoria - Bildning och vetenskap under tusen år, del 1 1000–1809, Stockholm 2000,
s. 190, Sven-Eric Liedman, Den synliga handen - Anders Berch och ekonomiämnena vid 1700-talets svenska
universitet, Stockholm 1986, s. 72.
10
Lindroth 1978, s. 50f, 220, Hildebrand, s. 305, s. 322, s. 380, s. 389, Lindroth 1967 s. 217.
11
Nordin, Jonas, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet
av frihetstiden, (diss.), Stockholm 2000, s. 619f. resp. s. 380.
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manufakturerna vilket även medförde en koppling mellan nationalekonomi och privat
ekonomi när dessa diskussioner fördes.12

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att retoriskt analysera hur begreppet vetenskap bestäms och
används i presidietalen. För att definiera vad vetenskap är, och i förlängningen vad
Vetenskapsakademien står för, behövde talarna förhålla sig till den omvärld de verkade inom,
av vilket följer att de i viss mån även behövde beskriva omvärlden. Det skedde i en tid då
nyttotänkandet var starkt, men det skedde även under några år då den politiska självbilden av
Sverige som stormakt, och som många av akademiens ledamöter delade, ifrågasattes. I denna
miljö behövde talarna inte bara fylla begreppet vetenskap med innebörd och förklara det för
en bredare, bildad allmänhet, de behövde även bekräfta och förstärka riktigheten i akademiens
syfte inför sina akademikollegor. Därtill kom förmodligen att de till viss del även behövde
rättfärdiga sitt arbete i förhållande till sina egna övertygelser, inte minst de religiösa.
Varje argumentation börjar någonstans men den uppstår inte ur tomma intet.
Den är en pågående och utvecklande process där varje kommunikativ handling utgör en
positionering i relation till en pågående diskussion och i vilken någon anser något vara ett
problem.13 För att förstå vilken position som en talare tar med sitt yttrande i en sådan
diskussion ska yttrandet uppfattas som ett svar. Och för att nå fram till betydelsen av detta
svar måste analysen söka efter den fråga på vilket yttrandet är ett svar.14
Den frågeställning uppsatsen avser att besvara är hur författarna av presidietalen
definierar begreppet vetenskap. Vilka karakteristika ger de vetenskap och vilken roll ska
vetenskapen spela? Härvidlag tvingades de förhålla sig till Sveriges historia, den
inrikespolitiska situationen, de ekonomiska intressena, inte minst sina egna, samt akademiens
strävan att som nybildad institution framställa sig som trovärdig.

Bakgrund
Politisk bakgrund
Karl XII:s död och de därpå följande fredssluten 1719–1721 innebar att Sveriges position som
stormakt förlorades. Under de föregående 100 åren hade Sverige etablerat sig som en
stormakt såväl geografiskt som politiskt. På några få år förändrades denna situation. Stora
12

Karin Johannisson, ”Naturvetenskap på reträtt”, Lychnos 1979–80, Uppsala 1981, s. 116.
John Dunn, “The identity of the history of ideas”, Philosophy, 1968:164, s. 99.
14
Quentin Skinner, Visions of Politics, vol. 1, Regarding method, Cambridge University Press, 2002, West Nyack
USA, s. 133.
13
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territoriella områden förlorades samtidigt som den inhemska ekonomin var urholkad och den
militära positionen omöjlig att vidmakthålla. Ändå rådde en viss optimism och framtidstro i
landet. Sammantaget gav det upphov till motsatta meningar om hur det forna stormaktsväldet
skulle återupprättas, genom fortsatt krigsmakt eller genom fredliga näringar. Vid riksdagen
1738–1739 utmanades den fredligare politik som så långt förts av riksrådet under ledning av
dess kanslipresident Arvid Horn, och revanschismen, företrädd av hattarna, segrade. En
nyväckt patriotism och vilja att återuppbygga landets ekonomi svepte över landet.15 Det var
vid denna riksdag som det efter en tids diskussioner slutligen beslutades om att inrätta
Sveriges första professur i ekonomi vid Uppsala universitet.16 Det var också vid slutet av
denna riksdag som Vetenskapsakademien efter en tids förberedelser grundades.
Under den därpå följande riksdagen 1740–1741 tystades fredsvännerna helt
genom att det spreds en allmän misstanke om att de som motsatte sig fredsplanerna var
förrädare.17 Sommaren 1741 förklarade Sverige Ryssland krig. Svenskarnas bristande
förberedelser visade sig omgående och gav Ryssland ett övertag som kom att bestå kriget ut.
Den urtima riksdag som pågick mellan augusti 1742 och september 1743 sammankallades för
att diskutera en dräglig fred med Ryssland sedan det stod klart att revanschkriget
misslyckats.18 Vid samma tid som riksdagen inleddes kapitulerade den svenska armén vid
Helsingfors varvid Finland ockuperades av Ryssland.
Mössornas riktade sina ansvarskrav mot dem som vid föregående riksdagar
förberett krigspolitiken och Hattarna slogs för sin politiska överlevnad.19 Missnöjet var även
stort bland befolkningen, där det rådde förbittring över kriget och förakt för regeringen, och
upprorsstämning hotade i hela landet.20 I juni 1743 ägde det så kallade dalupproret rum i
Stockholm, i augusti slöts fred med Ryssland vilket medförde att de båda befälhavarna
Charles Emil Lewenhaupt och Henrik Magnus von Buddenbrock dömdes och avrättades som
syndabockar för det misslyckade kriget. Rykten om krigsförberedelser, ömsom på rysk sida,
ömsom på dansk, fortsatte dock att florera.21

15

Lindroth 1967, s. 3, Frängsmyr, s. 187.
Liedman 1986, s. 63.
17
Carl Gustaf Malmström, Sveriges Politiska Historia – Från konung Karl XII:s död till statshvälfningen 1772, del
2. Stockholm 1895, s. 409 respektive s. 454–455.
18
Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva Östeberg, Sveriges historia 1521–1809 - Stormaktsdröm och
småstatsrealitet, Stockholm 2001, s.148.
19
Behre, Larsson, Östeberg, 2001, s. 272.
20
Malmström, del 3, Stockholm 1897, s. 95–98 resp. s. 175.
21
Malmström 1897, s. 278 resp. s. 296–331.
16
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Presidietalen
Preses valdes fyra gånger per år för en period av tre månader. Akademiens grundregler krävde
minst ett års medlemskap för att kunna utses till preses, något som innebar att det bara var
grundarna som var valbara under akademiens första år. I enlighet med ett av von Höpken
utarbetat ceremoniel skulle den avgående preses hålla ett tal, en oration, i samband med
skiftet, det så kallade presidietalet. Alla följde emellertid inte ceremonielet, vissa avstod helt
från att hålla något tal, vissa valde att enbart framföra en tacksägelse.22 I regel valde dock den
avgående preses att hålla ett tal i ett självvalt ämne och här kunde olika inlägg göras i tidens
diskussioner, inte minst i den ekonomiska. Talen innebar även en möjlighet att publicera
sådant som stod utanför akademiens egentliga ämnesområden och med tiden blev det i dessa
tal som den verkliga diskussionen fördes kring vetenskap, hushållning eller andra
samhällsviktiga frågor.23
Presidietalen hölls inom akademiens enskilda sammankomster och skiljde sig
därigenom mot åminnelsetalen. De senare hölls under en högtidlig akt i Riddarhusets stora sal
till vilken allmänheten hade fritt tillträde. Frågan om även presidietalen skulle hållas inför
öppna dörrar diskuterades vid ett flertal tillfällen under akademiens första år.24 Det befarades
att offentligheten skulle avskräcka många ledamöter från att ta presessysslan då de visserligen
kunde tala väl inför sina vänner ”men torde hafva ganska stor svårighet at med lika dristighet
yttra sina tankar för en myckenhet”.25 Antalet närvarande vid Vetenskapsakademiens möten
under de första åren varierade mellan åtta och tjugo, under sommarmånaderna uppgick
närvaron till endast sex–sju stycken.26 Dessutom ansågs allmänhetens intresse tillgodosett
genom att de tal som av akademien ansågs vara av sådan beskaffenhet att de borde spridas,
vanligtvis trycktes. Varje talare fick själv avgöra om talet skulle ges ut i tryck och om så
skedde gavs talaren tillfälle att göra justeringar i texten. Till slut beslutade
Vetenskapsakademien ändå att presidietalen, med början med Sten Carl Bielkes tal i april
1743, skulle hållas inför öppna dörrar.27
Den primära publiken för presidietalen var således begränsad under de första
åren. Däremot var den sekundära publiken desto vidare. Ett uttalat syfte med
22

Se förteckning i Shering Rosenhanes Anteckningar hörande till Kongl. Vetensk. Akademiens historia:
Framlagdei ett tal vid praesidii nedläggande d. 13 februari 1805, Stockholm 1811, s.160ff.
23
Lindroth 1967, s 218, resp. Hildebrand, s. 195, s. 378.
24
Dahlgren, s. 62.
25
Protokoll för den 20 april 1743 citerat i Dahlgren del 2, s.62, se även Lindroth 1967. s. 38.
26
Lindroth 1967 s. 63.
27
Dahlgren del 2, s. 63.
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Vetenskapsakademien var att sprida kunskap till folket. Det var skälet till att man valde att
publicera sina Handlingar på svenska och inte på latin. Den första publiceringen av
Handlingarna föregicks av en livlig diskussion om vilken tryckstil som skulle användas, de
grova tyska bokstäverna (fraktur) som folket var vant vid eller de latinska karaktärerna
(antikva) som bland annat kunde locka utländska vetenskapsmän att lära sig svenska. När det
gällde presidietalen fördes däremot ingen sådan diskussion, där konstaterar protokollet bara
att Linnés tal skall tryckas ”med latinska bokstäfver.” Trots diskussionen om att hålla
presidietalen inför öppna dörrar tyder det på att akademiens ledamöter inte ansåg den breda
allmänheten vara publiken för presidietalen.
Vetenskapsakademiens placering i huvudstaden bör också tas i beaktande.
Stockholm var Sveriges politiska centrum med många arenor för politisk diskussion såväl
under som mellan riksdagarna. Till riksdagarna i Stockholm reste, förutom mängder av
riksdagsmän, även många andra, som kom dit för att besöka sina representanter i ståndens
möten. Diskussionen var lättillgänglig och opinionen kunde lätt avlyssnas i staden varefter
informationen och nyheterna förmedlades till de hemmavarande. Även om de tryckta
handlingarna framförallt spreds i de högre samhällskretsarna kunde informationen på så sätt
också komma de lägre samhällsskikten till del.28 En lyhördhet för den allmänna opinionen
utvecklades och att den inte var oviktig framgår bland annat av att den bevakades av såväl
Sekreta utskottet som Rådet och hade betydelse då besluten fattades.29 Det var faktorer som i
viss mån kunde påverka presidietalen. Att det egna anseendet och trovärdigheten hade
betydelse för Vetenskapsakademien framgår av de diskussioner som fördes kring
publiceringen av Handlingarna. Sammantaget innebar dessa faktorer att argumenten måste
anpassas till flera publiker och att talaren även var tvungen att beakta sina skilda funktioner
som både företrädare för sina egna åsikter och värderingar, och som representant för
institutionen Vetenskapsakademien.

Material och avgränsning
Analysen ska ske av de från trycket utgivna presidietalen 1739–1744, vilka totalt uppgår till
tretton stycken. Det är under dessa år som Vetenskapsakademien etablerar sig, samtidigt som
det under denna tidsperiod infaller tre riksdagar, vilka speglar tidens politiska skiftningar.

28

Johannisson, s. 113.
Karin Sennefelt, ”Mellan hemligt och offentligt”, Riksdag, kaffehus och predikstol – Frihetstidens politiska
kultur 1766–1772, Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (red.), Stockholm 2003, s. 214.
29
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Teori och metod
Varje tal är en handling som får sin betydelse i och genom den tid och det samhälle inom
vilket det utförs.30 En talare måste därför alltid legitimera sina åsikter med hjälp av de för
stunden accepterade sociala och politiska principerna. Dessa principer avgör vad en talare kan
framföra med trovärdighet.31 Kontexten avgör inte vad som blir sagt, men den utgör
ramverket för vad som kan sägas.32 Även om en talare vill förmå en publik att tänka och/ eller
handla på ett nytt sätt, måste talet utgå ifrån och förhålla sig till accepterade skäl och rådande
konventioner.33
Topikerna är sådana platser där en talare kan finna uppslag för sina argument för
att möta sin publik i en uppfattning som är gemensam.34 Talaren måste också ta hänsyn till de
motargument som han/hon förväntar sig möta.35 Dessa platser kan karaktäriseras som
allmänna idéer som en viss grupp accepterar eller uppfattar som särskilt viktiga, det vill säga
vad de håller för sant. En talare kan bara påverka sin publik om de båda möts på en sådan
gemensam plats. Underlåtenheten att använda ett särskilt argument kan alltid ha en polemisk
anledning.36 Det finns följaktligen anledning att även gå ”utanför” texten och studera vad som
kunde ha sagts, men ändå inte sades, för att utröna dess fulla innebörd.
Varje argumentation förutsätter således ett föregående val av fakta och värden,
men därtill kommer valet av på vilket sätt dessa fakta ska beskrivas och med vilket
språkbruk.37 Det som behandlas måste beskrivas med ett språk som förstås av publiken och på
ett sätt som visar hur publiken ska tolka det beskrivna.38 På samma sätt som argumentationen
utgår från en gemenskaps delade föreställningar, vilar även språket på en enighet om hur vissa
fakta ska framställas.39 Ett sätt att förmedla betydelse och påverka andra är användandet av
troper och figurer. Stilfigurer kan begripliggöra och lära men kan även användas för att

30

Sven-Eric Liedman, ”Qventin Skinner och den politiska idéhistorien”, Lychnos 1979–80, Uppsala 1981, s. 281
Quentin Skinner,”Some problems in the analysis of political thought and action”, Meaning and context:
Quentin Skinner and his critics, James Tully (red), Cambridge 1988, s. 116–117.
32
Quentin Skinner, “Meaning and understanding in the history of ideas” i Tully a.a, s. 49.
33
Michael C. McGee, “In search of ‘the people’: a rhetorical alternative”, Quarterly Journal of Speech, vol. 61,
1975:3, not 28, s. 241, Helge Jordheim, Läsningens vetenskap, Gråbo 2003, s. 248 , Quentin Skinner, “Some
problems in the analysis of political thought and action”, i Tully a.a, s.112.
34
Jens Elmelund Kjeldsen, Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori, Lund 2008, s 161.
35
Chaim Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation, Notre Dame
1971, s. 96.
36
Quentin Skinner, “Meaning and understanding in the history of ideas”, i Tully a.a. s.47.
37
Perelman, s. 62.
38
Ibid. s. 69.
39
Ibid. s. 67.
31
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framhäva, beslöja eller dölja. Stilfigurerna får därigenom en argumentativ funktion.40
Sammantaget visar det på den nära förbindelse som finns mellan elocutio och inventio.41
En del av att formulera verkligheten sker genom att definiera begreppen och vid
behov fylla den normativa vokabulären med betydelser som tjänar ens egna intressen.42 Det
kan innebära att förändra kriterierna för användandet av ett positivt laddat begrepp. Genom att
ta bort ett antal kriterier kan talaren använda begreppet för att beteckna en handling som
annars hade fallit utanför dess definition.43 Därmed kan en handling som normalt sett ogillas
värderas positivt. Kriterierna kan emellertid inte förändras alltför mycket i förhållande till
redan accepterade användningar. Den som vill uppnå ett politiskt mål måste därför inte bara
anpassa sitt språk till detta projekt utan även projektet till det tillgängliga språket. 44
Att använda sig av begreppsdefinitionernas oprecisa natur är något som redan
förekommer i den klassiska retoriken.45 Quintilianus är en av flera antika retoriker som pekar
på det nära sambandet mellan dygder och laster, vilket gör det möjligt att beskriva något på ett
sätt som bäst passar ens egna intressen, så kallad paradiastole. Det kan till exempel vara att
beskriva oförskämdhet som uppriktighet och obetänksamhet som mod.46

Tidigare forskning
Omfattande redogörelser för Vetenskapsakademien under dess första tid återfinns i Sten
Lindroths Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Historia 1739–1818 respektive Bengt
Hildebrands Kungliga Svenska Vetenskapsakademien i vilka ett flertal presidietal
kommenteras, framförallt i det sistnämnda verket.47
Även om det inte finns någon forskning med utgångspunkt i presidietalen som
korpus, i synnerhet inte ur ett retoriskt perspektiv, så har de i vissa fall behandlats separat som
delar i en större diskussion.
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Oscar Wieselgrens Yppighets nytta är en studie av ekonomiska åskådningar
under 1700-talet utifrån Anders Johan von Höpkens presidietal ”Om Yppighets nytta”.48
I sin artikel ”Från yppighets nytta till dygdens försvar- den frihetstida debatten
om lyx” tar även Leif Runefelt utgångspunkt i Anders Johan von Höpkens presidietal, för att
studera den frihetstida lyxdebatten.49 Artikeln hänvisar även till flera källor som enligt
Runefelt okritiskt utgår från Wieselgrens uppfattning att von Höpken är den förste i Sverige
att diskutera lyxen utifrån ekonomiska argument, till skillnad mot den tidigare diskussionen
som enbart behandlat frågan ur moraliska aspekter. Även Henrik Wredes presidietal
kommenteras och flera av presidietalen omnämns även i Runefelts avhandling Dygden som
välståndets grund: Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande.50
Kortare kommentarer till Carl von Linnés presidietal återfinns även hos Arvid
Hjalmar Uggla i dennes utgivning av tre Linnétal, samt i samlingen Svenska tal från Torgny
lagman till Ingmar Bergman.51 Det är egentligen bara den sistnämnda kommentaren som har
en retorisk vinkel.
I sammanhanget bör även nämnas Mathias Perssons pågående
projekt Vetenskapsakademien och överheten: Ekonomisk ideologi i skärningspunkten mellan
politik och vetenskap, 1739−1792 vid ekonomisk–historiska institutionen vid Uppsala
universitet.

Presidietalen 1739–1744
Tro och vetenskap
Den förste att lottas till Vetenskapsakademiens preses var Carl von Linné (1707–1778). Under
en resa som medicinstuderande till Holland 1735 började Linné målmedvetet att arbeta på sin
karriär inom den lärda världen. Det var under denna utlandsvistelse hans första skrifter
publicerades, något som medförde att han vid hemkomsten till Sverige 1738 hade skapat sig
ett namn som botanist.52 När han i oktober 1739 lämnade posten som preses höll han ett tal
som därmed inledde traditionen med de så kallade presidietalen.
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Linnés tal Om Märkvärdigheter uti Insecterne,53 är det första av de få tal han
höll på svenska och anses vara ett typiskt exempel på hans fysiko-teologiska inställning till
naturvetenskapen.54 Av förklarliga skäl hade Linné inget etablerat format för presidietal att
förhålla sig till. Han valde därför att hämta formen för talet från en retorisk situation han hade
erfarenhet av som prästson. I Linnés tal återfinns flera inslag av en predikan.55 Talet föregås
inte bara av ett bibelord,56 det är framförallt hållet i den höga stil som ansågs vara särskilt
lämpad för ”höga ting som Gud eller staten”.57 Talet är fyllt av utrop, parallellismer och andra
stilfigurer ämnade att väcka känslor. För Linné stod vetenskapen och religionen nära varandra
och talet är i stora delar en hyllning av Skaparen och skapelsen. Men lovtalet (genus
demonstrativum) ligger, som Linné också visar, alltid nära rådgivningstalet (genus
deliberativum).58 Talet är indelat i två delar där den första är en logospräglad argumentation
som i tre steg leder fram till slutsatsen att människan genom sitt förnuft och med samlade
krafter ska tjäna varandra (s. 7).59 För att nå dit använder sig Linné av upprepningar i olika
former. Han börjar med att beskriva hur ” Jorden är plantans föda, Plantan Matskens,
Matskens Foglens och Foglen ofta Rofdiurets” (s. 3), för att därefter vända allt i omvänd
ordning och slutligen landa i jorden igen. Genom att använda sig av anadiplosis skapar Linné
intrycket av ett ovedersägligt kretslopp. Det följs av en rad exempel, inledningsvis hämtade ur
djurvärlden men sedan även ur människans tillvaro. Dessa hopningar leder fram till hans
första slutsats, uttryckt på latin och som säger att ingenting är skapat för sin egen skull.60 I
nästa steg vill Linné visa att den nödvändiga styrkan bara kan uppnås då flera krafter förenas i
ett gemensamt syfte. I denna del inleds meningarna anaforiskt med orden ”En och en” och
redogör sedan på olika sätt vad en enskild individ inte kan uppnå på egen hand. Exemplen
avser huvudsakligen människan, men även biet och silkesmasken tas upp för att visa att det
förhåller sig på samma sätt med alla ting i naturen. Det gäller således även för alla
vetenskaper, vilka ” hafva uparbetats med fleres svett” (s. 6). Resonemanget leder även denna
gång fram till en slutsats formulerad på latin, närmare bestämt att förenade krafter verkar
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starkare, något som enligt Linné är en lag inom mekaniken.61 Det tredje steget av
argumentationen ägnar Linné åt det förnuft som särskiljer människan från djuren. Linné
fortsätter med såväl hopningar som upprepningar och i åtta stycken får anaforen ”Wi hafvom
ej fåt” inleda beskrivningar av vad människan saknar i förhållande till olika djur. Denna följs
emellertid alltid av ett ”men” eller ”doch” och exempel på vad människan istället uppnått
genom sitt förnuft. Det slutar i den tredje slutsatsen, återigen på latin, som säger att
människan lever genom sitt snille.62 Via dessa tre steg har Linné nått fram till sin kompletta
tes:

Wi bör alså, MINE HERRAR, tiena andra; tjena andra med samblade
krafter genom förnuftet. (s. 7)

Genom att metodiskt och med hjälp av ett övergripande gradatio successivt bygga på
slutsatsen, framstår argumentationen som noggrann och saklig. Det är ett intryck som
förstärks av att han inleder varje avsnitt med rekapitulera innebörden av den nyss dragna
slutsatsen och koppla den till det därpå följande steget. Linné förstärker därigenom också
bilden av en sammanhängande och upprepande natur, något som de anaforiska
formuleringarna även bidrar till. Slutsatserna, som har formen av sentenser, ger intryck av en
djupare och oemotsäglig sanning.63 Att Linné i den här delen av talet använder sig av latin kan
förvisso vara ett utslag av att svenskan vid tiden för talet var oprövad som vetenskapligt
språk.64 Men latinet medför även att texten får en prägel av lärdom vilket förstärker den första
delens logiska karaktär. Det framstår ännu tydligare när den ställs i relation till talets andra
och mer känslomässigt präglade del. I den sistnämnda delen används latinet enbart
parentetiskt för insekternas namn, sanningar uttrycks däremot på svenska.
”Nu frågas”, säger Linné och inleder talets huvuddel, ”var på förnämligast vårt
förnuft bör ställas?” (s. 7) Som svar på denna fråga ber han publiken att föreställa sig en värld
”som vårt jordklot” och att där ”ställdes en Adam” med sinnen och förnuft som våra (s. 7). Att
på detta sätt placera en ”Adam” på jorden är ett grepp som Linné använder i flera av sina
texter.65 Här är det, tillsammans med den retoriska frågan, inte bara en uppmaning till
61
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publiken att skifta perspektiv, utan även en signal om att talets karaktär förändras. Genom att
ikläda sig rollen som en ”Adam” ska publiken se världen med nya ögon och bli mottagliga för
nya upptäckter. Samtidigt som Linné tar med sig publiken och går ”in i den lunden, i hvilken
Naturen inneslutat de minsta kräken” ersätts logosargumentationen av pathospräglade
beskrivningar (s. 8).
Inledningsvis talar Linné om hur människan ofta förundras över det stora, till
exempel hjorten, elefanten och lejonet, men förbiser det lilla: ekoxen, myran och trollsländan.
Det följs av trettiofem stycken som alla inleds med uppmaningen ”Se(r)” och består av en
uppräkning av ett stort antal insekter och deras olika egenskaper.66 De utropade repetitionerna
kommunicerar ett passionerat förhållande till skapelsen och tillsammans med hopningar och
detaljerade beskrivningar (evidentia) vill han påverka publikens sinnesintryck. Istället för att
enbart vara passiva åhörare, ska de för sin inre syn se all natur som Linné beskriver.67 Det ska
i sin tur skapa hänförelse inför den överflödande naturrikedomen något som i förlängningen
ska föda en vilja att studera den. Gud har gett människan ögon att se med, säger Linné, och är
därför menad att ”beskåda skaparens verk” och i beundran erkänna ”dess mästare”. Den ”är
visast som de mesta vet” och studiet av insekter är ett lämpligt område för den som vill se
något nytt (s. 17). Att genom insektsstudiet lära känna sin Skapare, medför dessutom en
praktisk nytta som leder vidare ”till oss själv, till vår näring och uppehälle” (s. 17). Det är ett
omvänt resonemang jämfört med vad Linné anfört i början av talets andra del. Där säger han
tvärtom att förnuftet är rätt använt ”då det ställes på vårt uppehälle och sedan på den det
gifvit” (s. 7, min kursiv). Tillsammans utgör dessa två beskrivningar ännu ett bevis på hur
allting hänger samman, något som också bekräftas av hans avslutande sentens: ”INGA
UNDERVERK ÄRO STÖRRE ÄN DE MINSTE.” (s. 17). En paradoxal hyllning av
skapelsen som inte bara ska framstå som en djupare sanning utan framförallt ska bekräfta en
allestädes närvarande Gud.
Om Linné såg Gud i insekterna68 kan man säga att hans efterträdare som preses,
Mårten Triewald (1691–1747), blickar ytterligare något djupare ner i detaljerna och ser Gud i
de allra minsta partiklarna. Triewald var en av Vetenskapsakademiens ivrigaste initiativtagare
och stark förespråkare för akademiens intresse i oeconomien (hushållningen) och det
praktiska. Det var framförallt genom dessa områden som Vetenskapsakademien skulle skilja
sig mot den Uppsaliensiska Vetenskapssocieteten, en sammanslutning som enligt Triewalds
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beskrivning var både ”pedantisk och onyttig”.69 I likhet med Linné var den självlärde
fysikern och ingenjören Triewald uppfylld av fysiko-teologin. Naturens lagbundenhet
förklarade han med Newtons mekanik. Newton hade Triewald träffat under sin tid i England
och hans presidietal är präglat av dennes verk Opticks.70 I England hade han även möjlighet
att studera nya maskiner för gruvbrytning, kunskaper han sedan använde vid sin återkomst till
Sverige, inte minst för att bygga landets första ångmaskin vid Dannemora gruvor.71
Triewalds Tal om Ämne och Orsaker till Metallernes och Mineralernes föda,
tilltagande och mognande växt i jorden har flera likheter med Linnés tal .72 Det är till sin form
beskrivet som en vandring, det består av två tydliga delar och det vilar på uppfattningen om
att skapelsen vittnar om ”den store Skaparens oräkneliga vishet” (s. 7). Samtidigt skiljer sig
Triewald från Linné på andra sätt. Stilen är lägre och stilfigurer saknas nästan helt i talet. Det
finns inte heller några suggestiva upprepningar eller affektiva utrop. Triewald säger
visserligen att vandringen ska ske på en ”mörk, hal, brant och obanad väg”, men det som
följer är inte en beskrivning som är menad att skapa någon större känsla av närvaro (s. 4). Det
är istället ett sakligt resonemang som förs framåt med hjälp av ledande formuleringar som
”Hvaraf följer”, ”Detta styrkes af” och ”Förfarenheten lär”. Triewalds lugnt resonerande stil
passar också bättre till hans syfte som är att visa hur noggranna undersökningar i syfte att nå
säker vetskap, leder djupare in i skapelsen än vad enbart en tro eller ett antagande kan göra.
Den första delen av talet ägnar Triewald, i likhet med Linné, till att klargöra de
grundsatser ”som ingen förmodeligen lärer kunna kasta omkull” (s. 4). I denna del är
hänvisningarna till Skaparen flitiga. Triewald använder även gärna apostrofen ”I veten” eller
liknande. Det är ett tilltal som både kan vinna åhörarnas välvilja (captatio benevolentiae) och
skapa en känsla av samhörighet mellan talare och publik. Men det kan också vara ett sätt att
ge ett intryck av att det som påstås är något som var och en av dem borde känna till. Det gör i
sin tur att publiken blir mindre benägen att ifrågasätta det som talaren hävdar.73 Triewalds
utgångspunkt är att skapelsen i sina minsta beståndsdelar är oföränderlig och slutgiltig, så att
”den Allvise Skaparen” inte skulle ”någon ting behöfva å nyo skapa eller tilreda” (s. 4). Det
är också förklaringen till att allt på jorden består av samma ”atomi eller originala grand”,
vilka människan aldrig kan förändra, utan enbart med hjälp av kemi eller mekanik skilja från
69
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varandra och sätta samman på nya sätt (s. 5–6). Det är således ett av Gud givet oföränderligt
grundmaterial som människan inom vissa fasta ramar kan undersöka och använda. Triewald
avslutar genomgången med ett citat ur Psaltaren, ”Ty stor äro Herrans Verk, den som uppå
dem aktar, han hafver idel lust deraf” (s. 11).
I talets andra del förekommer inte några referenser till vare sig Gud eller Bibeln.
Triewald inleder istället med att redogöra för ett konkret exempel av undersökning. ”I veten”,
säger Treiwald, ”at de fläste naturkunnige” ansett att metallernas partiklar reagerar på ett visst
sätt i flytande form. Men, fortsätter han, engelsmannen Hawksbe har visat att detta är ”aldeles
utan grund”(s. 13). 74 Eftersom Triewald hänvisar till vad ”de fläste naturkunnige” vet kan
publiken känna igen sig i påståendet men ändå få en möjlighet att distansera sig från vad som
ska visa sig vara en felaktig uppfattning. Därefter beskriver Triewald i detalj den engelske
vetenskapsmannens experiment och det resultat som till och med sägs ha överraskat Hawksbe
själv, ”medan han sjelf var intagen af föromtalta mening”. Med detta exempel vill Triewald
visa ”at det är helt annat, at tro en ting, än genom rön utleta en sak.” (s. 12–13) Det
överordnade syftet med dessa förklarande studier av naturen är för Triewald detsamma som
för Linné: att skåda Gud. I jämförelse med Linné förespråkar Triewald emellertid en mer
detaljerad och undersökande metod som ett bättre sätt att förstå skapelsen. En underbyggd
vetskap kommer att på detta sätt leda människan närmare sin Skapare än vad enbart en
affektiv aktning kan göra. Triewald avslutar dessutom sitt tal med att säga att den som
studerar naturen inte lever ”allenast uti en himmelsk jord, utan ock uti en jordisk himmel” (s.
22), en kiasm som både bekräftar en allomfattande princip och visar på det sätt på vilken den
bäst kan förstås.
Även om ett mer rationellt förhållningssätt till skapelsen således gör sig gällande
hos bland andra Triewald, fortsätter Bibelns auktoritativa ställning att vara stark. Religionen
förekommer i mer eller mindre grad hos samtliga talare och inte sällan som en legitimering av
det aktuella ämnet eller vetenskapen. Det ovannämnda citatet ur Psaltaren kommer
exempelvis även att användas av Carl Willhelm Cederhielm och Göran Vallerius. Men även i
fall där prisandet av Gud och skapelsen inte framställs som ett huvudsyfte, eller ens som ett
delsyfte, framhålls Bibelns berättelser som obestridliga fakta. Inte minst framgår detta av
Theodor Ankarcronas tal Om förbindelsen emellan Landtbruk, Manufacturer, Handel och
Sjöfart.75 Theodor Ankarcrona (1687–1750) närde ett stort intresse för ekonomiska frågor och
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vid sidan av sina betydande ägarandelar i bergverk och gruvor var han även engagerad i
flertalet industrier. Den förmögenhet han upparbetat i industrin förde han emellertid vid slutet
av sin karriär över till stora jordegendomar, ett förhållande som återspeglas i hans
uppmärksammade presidietal. I talet argumenterar han för sin nyfunna uppfattning att
lantbruket är viktigare än övriga näringsgrenar, något som ledde till en allmän diskussion om
näringarnas företräde.76 Även om talet uteslutande diskuterar den ekonomiska nyttan för ett
rike, är det enda bevis han åberopar i detta till synes världsliga ärende den bibliska berättelsen
om byggandet av Salomos tempel. Ankarcrona säger sig dessutom välja detta bevis eftersom
han inte vill ge sken av att måla upp en utopisk bild på det sätt som Platon gjorde med sitt
Atlantis.
Även hos bergsmannen och bergsdirektören Daniel Tilas (1712–1772) har
religionen en framträdande plats med Bibeln som en självklar referensram. Hans tal om
Stenrikets historia behandlar den långvariga tvistefrågan om ”Hälleberget”[urberget] blivit till
vid den första skapelsen eller om det bildats i samband med syndafloden.77 I sin
argumentation säger sig Tilas bara vilja anföra tankar som har sitt stöd i ”den äldsta, ädlaste
och säkraste historien om Jordklotets byggnad och urminnesöden” (s. 3). Det är en perifras
för Bibeln som framhäver dess särställning i bevishänseende. Samtidigt används
omskrivningar ofta för att skapa en delad identifikation mellan talare och publik, något som
inte bara kan förstärka samhörigheten mellan medlemmarna inom en viss grupp utan även
exkludera andra från den. Bibeln kan därför användas som ett redskap i flera syften och för
Tilas utgör den inte bara en självklar utgångspunkt utan även ett hjälpmedel för att
överbrygga uppfattningen om en sluten lärdom och en tillgängligare vetenskap.

Att öppna upp de lärdas hemligheter
Tilas ovannämnda omskrivning avser något som är allmänt känt och på ett sätt som kan
förstås av de flesta, vilket snarast vittnar om en vilja att inkludera, något som också går igen i
hans fortsatta resonemang. När han exempelvis beskriver hur stenriket likt allt annat på jorden
är statt i ständig förändring använder han liknelser som flera delar av befolkningen kan förstå.

Det går så gemenligen med all ting i werlden, altså ock här: Nytt
husbondefolck nya ordningar, Ny öfwerhet nya lagar, nytt folck nya seder,
nya Riken nya inwånare, Nytt stenrike nya stenlag. (s. 23)
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I beskrivningen framkommer även idén om en genomgående princip, något som återkommer i
hans anadiplosiska formuleringar av hur allt i naturen är en sammanhängande rörelse, till
exempel hur dimma via moln och regn blir strömmande vatten och hav vilket åter ger upphov
till dimma. (s.8)
Till stöd för sin uppfattning om urbergets ålder, vilket Tilas menar ”blifwit til,
wid Tredie dagsens skapelse” (s. 5), åberopar han två typer av vittnesmål. Det är dels det som
”Moses förtäljer”, om exempelvis ”Tubalcains Koppar och Jernsmide”, dels det var och en
själv kan se och konstatera i fråga om urbergets ”styrcka, nytta, fördel och prydnad” för
jordklotet (s. 5). Det är också ur dessa två källor, det vill säga Bibeln respektive den egna
iakttagelseförmågan, som han hämtar stöd för sin fortsatta argumentation när han bjuder sin
publik att i tankarna följa honom på en vandring ”än på skyhögeberg, än i jordenes djup” (s.
4). Vandringar i naturen blev under 1700-talet en betydande del av det vetenskapliga arbetet,
inte minst i följd av Linnés exkursioner, något som kan förklara att de även förekommer
förhållandevis tätt som metafor i presidietalen. På den ”steniga wägen och mörcka
wandringen” åberopar Tilas en rad exempel hämtade från berg och gruvor såväl inom som
utom landets gränser. I samband med dessa redogörelser för han också överläggningar med
sig själv vilka inte bara är ämnade att väcka publikens uppmärksamhet och nyfikenhet på hans
slutsatser, de ska även bidra till att forma hans ethos.78 Inte minst stärks trovärdigheten de
gånger då överläggningarna resulterar i ett erkännande att han själv inte förstår något eller
saknar en förklaring. Genomgående låter Tilas de egna upplevelserna och uppfattningarna
huvudsakligen utgöra referensram för argumentationen och där hans confutatio är menat att
framställa andra argument än hans egna som grundlösa och dess förespråkare som föraktliga
(contemptio).79 Andra slutsatser än hans egna vederläggs genom att beskrivas i löjeväckande
ordalag som ”Naturens Apespel [gyckel]” (s.27). Vid andra tillfällen använder han sig av
apostrofen och vänder sig vid till motståndarna med uppmaningar att göra sina egna
iakttagelser för att därigenom komma till samma slutsats som han själv. Och skulle det ändå
råda några tvivel understryker Tilas att andra tolkningar än de han gjort är detsamma som att
göra en ”stor och härlig Skapares inrättning mer än mycken orätt”(s. 12).
Genom sin argumentation framställer han sig själv som en tydlig representant
för hur den nya naturvetenskapen ska utövas. När han inledningsvis säger att han ska
framföra sina slutsatser och hypoteser” som en Bergsman” som inte haft möjlighet att
78
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”jemnföra sine med andras tanckar i samma ämne” och inte heller kan veta om ”et eller annat
med de kunniga natursens lagar må wara öfweresstämmande” (s. 3–4), uppmanar han till ett
förutsättningslöst studerande av naturen, inte olikt det Linné beskrev i sitt presidietal.
Samtidigt likställer han den egna iakttagelsen med de teoretiska kunskaperna. Sammantaget
kan det ses som ett sätt att framhålla Vetenskapsakademiens nya praktiska tillvägagångssätt i
kontrast till den traditionellt teoretiska lärdom som bedrevs vid universiteten. Till detta lägger
Tilas slutligen den för tiden förhärskande utilismen.80 I talets avslutning ställer han den fråga
han menar redan upptar publikens tankar: ”Hvad gagnar detta alt til?”

Kunna wi ej plöja Jorden, gräfva Diken, bryta Sten, spränga Berg och
arbeta Grufvor och Malmgångar, utan at weta alt detta och til hvad ålder
och tid alle desse slagen böra hänföras? Ja wäl, Mine Herrar, men med
olika fördel och nytta.(s. 30)

Han vill inte tala om människans skyldighet att ”ransaka och skönja Skaparens härlighet och
mackt”, utan ska istället säga något om ”hvartil detta ämnet egentligen duger” (s. 30). Redan i
talets inledning har Tilas i fyra punkter redogjort för den nytta som urberget medfört vid
världens tillblivelse. (s. 6–7) Nu redogör han för en rad områden inom vilka en malmletare
har nytta av att känna till berggrundens historia (s. 30–31). Han visar också hur sådan ny
kunskap fått många av samtidens kalbrytare och stenhuggare att närma sig stenbrott som ”äro
af Förfäderne öde lämnade” liksom

Kundskapen om Malmernes mognad tröstar oss, at de Grufvor, som wi nu
icke hålla arbetsvärdige […] kunna likvist i sinom tid, komma wåre Barn
och efterkommande til nytta och gagn. (s. 32)

Tilas beskriver utvecklingen som en pågående process där hans samtid nu kan se nyttan i vad
förfäderna av okunskap lämnat, liksom framtida generationer kommer att kunna nyttja det
samtiden inte kunnat ta tillvara. Genom att placera sig själv och sin publik som en länk mellan
det förflutna och framtiden, och där vetenskapen kan bidra till förståelsen av detta
sammanhang, kan han erbjuda ett visst hopp i en osäker och föränderlig tillvaro. Han visar
också att nyttan av de nyvunna kunskaperna tillkommer en vidare grupp än ett begränsat antal
lärde.
80
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Att sprida kunskapen till landets medborgare och öppna upp ”de lärda
hemligheter” var en uttalad ambition för Vetenskapsakademien.81 Innebörden av denna
strävan och hur långt den skulle sträckas var emellertid inte självklar utan kunde tolkas på
olika sätt. Att en sådan utveckling kunde ses som både ett hot och en möjlighet framgår inte
minst av de två på varandra följande presidietal som hölls av Anders Johan von Höpken
respektive Evald Ribe. Anders Johan von Höpken (1712–1789) räknas som en av frihetstidens
ledande politiker och innehade en rad ämbeten och politiskt inflytelserika positioner.
Karriären tog egentlig fart i och med hattarnas maktövertagande vid riksdagen 1739–39. Han
var en av grundarna till Vetenskapsakademien och hans kontakter i den politiska världen kom
att betyda mycket för akademiens ställning. Han var klassiskt utbildad, inte minst i latin, och
vid sidan av politiken hade han lärda och konstnärliga intressen. Hans intelligens var erkänd
av alla och han betraktades som tidens främste vältalare. Några år före Vetenskapsakademiens
instiftelse hade Höpken blivit invald i Academie des Belles-Lettres i Marseille, något som kan
ha inspirerat honom i arbetet med Vetenskapsakademien för vilken han bland annat
utarbetade grundreglerna.82
Hans efterträdare som preses, Evald Ribe (1701–1752), var ögonläkare och
kunglig livmedicus. Han ville öka läkarkårens intresse för ämnena anatomi och kirurgi
samtidigt som hans bror höll offentliga föreläsningar om ögats kirurgi för att öka
fältskärselevernas kunskaper. Bröderna Ribe hade en vilja att sprida kunskaperna utanför de
traditionella lärdomsgrupperna trots att det fanns ett motstånd, inte minst från latinkulturens
vårdare, mot bland annat läkarböcker riktade till allmänheten.83 Evald Ribe var dessutom
Vetenskapsakademiens förste preses som inte var en av de ursprungliga grundarna.
Som Vetenskapsakademiens fjärde preses höll Höpken den 9 juli 1740 sitt tal
Om yppighets nytta.84 Talet var egentligen inte menat att spridas utanför
Vetenskapsakademiens väggar och det dröjde ett år innan det trycktes (och då utan hans
vetskap).85 Talet anses vara ett försök att avmoralisera lyxen och förkasta sedeläran och
dygden.86 Men det är också ett tal som ger uttryck för en starkt intelligensaristokratisk
hållning. Det framkommer redan i talets inledning då Höpken förklarar att ämnet för talet,
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yppighet, är något som han ”ibland den tanklösa hopen alltid är sinnad med Eder angripa,
ogilla och fördömma” (s. 5). Men, menar Höpken, bara för att någonting kan vara skadligt att
diskuteras för menige man, ska det inte betyda att ”Friheten at tänkia skal wara bunden och
inskränkt hos alla” (s. 5). Därför kan även en ”mindre underbar sanning” avhandlas bland
Vetenskapsakademiens ledamöter, där det snarare ursäktas att ”fara wilse uti sina begrep, och
tankar” än att inte tänka alls (s. 6). För det stora flertalet är det däremot tillräckligt med att
lära sig ”se med andras ögon”(s. 5).
Att utleta sanningen är detsamma som att idka vetenskap för Höpken. Det
största hindret för att nå fram till sanningen är brist på ”tålamod, eller insikt” att sätta saken i
sitt rätta ljus för att därigenom se alla dess delar och hur de hänger samman (s. 6). I detta
avseende famlar man i mörkret när det gäller människans ”rätta böjelse och egenskap” (s. 7).
Av den anledningen har man, menar Höpken, inte förstått att drivkraften bakom all utveckling
är ”En åtrå efter det man intet äger”(s. 9). Girigheten i människan och överflödet i naturen är
föräldrar till makt och rikedom, ”til slögder, til Wetenskaper, och Konster” (s. 13). Den av
egoism drivna kraft som i sig är föraktligt förlorar, enligt Höpken, sitt dåliga anseende tack
vare den allmänna nytta den i förlängningen bidrar till. Det är till exempel vad som ligger
bakom framstegen inom vetenskaperna, vilka i annat fall skulle drivas utan idoghet och efter
gammal vana (s. 15).
Om det Höpken beskriver är ett exklusivt och slutet idélaboratorium har Evald
Ribe en annan syn på Vetenskapsakademien. I inledningen av sitt presidietal
säger Ribe att ett antal välmenande personer gått samman och inrättat Vetenskapsakademien
för att göra vetenskaperna mera allmänna än de hittills varit och

intet hvad nyttigt wara kan, hemligt hålla, utan alt hvad til Wetenskaper
hörer, med nöje tydeligen det almänna uppenbara och meddela. (s. 4)

Hans tal Om den stora Nytta som kunskapen uti Physiquen har vid Sjukdomars igenkännande
återspeglar hans mekanistiska syn på människan,87 ”Med et Ord, huru hela Kroppens
sammansättning grundar sig på Mechaniska ock Hydrostatiska Lagar” (s. 10) och är en
programförklaring för den empiriska läkekonsten.88 För Ribe är hälsan det mest angelägna för
en människa, ”utom henne är alt annat idel fåfänga” (s. 5). För att någon ska få kalla sig
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läkare måste kunskapen, enligt Ribe, vila på både välgrundad teori som erfarenhet. Däremot
menar han att de som bara kan uppge namnet på sjukdomen eller enbart hävda att vissa
”Elixicer, Tincturer, Mixturer, Piller eller Pulfwer” fungerar som botemedel, inte förtjänar
något sådant namn. Upprepningen av synonymer förstärker intrycket av att han beskriver
några som är mest intresserade av att uppfinna nya namn på verkningslösa medel. Det
kontrasterar Ribe dessutom med antitesen att de som uppfinner dessa beteckningar själva inte
förtjänar namn. Termerna han använder skapar också associationer till alkemin, ett område
han återkommer till i slutet av sitt tal. I en tid då den offentliga kritiken av alkemin var
mycket sparsam,89 angriper Ribe öppet de som ”gifva sig ut för Chymici” men som i själva
verket är sådana

hvilka efter deras falska Idéer ock Phantastiska concepter, allahanda
ihopsmörja och Laborera, ock hwad i deras Laboratorier sålunda beredes
ock tilwärkas hemligit. (s. 14–15)

Det är universalmediciner på vilka de skriva ”stora titlar, inbillandes sig ock androm
falskeligen” att det bara är deras ”Medicamenter” som har någon verkan, varigenom de ”utan
Samwete medelst Nästans bedragande, rickta deras Pung” (s. 15). Till skillnad mot Höpken
som menar att folket ”mera lystra efter sagor och otroliga ting, än en mindre underbar
sanning”, lägger Ribe istället ansvaret på de som medvetet duperar folket. Mot dessa ställer
han de ” Förståndiga, Lärda ock Sannings-Älskande Chymicis” som vet ”at comparera det ena
mot det andra, wet, at gifwa skiäl ock orsaker hwarföre den eller den blandningen går an” och
som sina resultat ”trogit och uprichtigt androm communicera” (s. 14–15). Mot alkemisternas,
och i viss mån även Höpkens, hemlighetsmakeri beskriver och förespråkar han en öppet och
dialektiskt tillvägagångssätt. Enligt Ribe är det således samarbetet och den öppna
diskussionen som driver vetenskapen framåt.
Skillnaden i de båda talarnas syn på såväl publiken som dess förhållande till
vetenskapen framgår inte minst av deras bruk av latinet. Höpkens tal innehåller långa
passager på latin, bland annat en vers på 24 rader och ett citat på 25 rader, vilka ingår i de
bevisande exempel han huvudsakligen hämtar från romerska författare. Även Ribes använder
sig av latin, inte minst då han citerar Newtons tredje naturlag. Men latinet följs alltid av en
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svensk översättning. Vid genomgången av medicinens delar anger han först deras latinska
benämningar men förklarar dem sedan på svenska. Ribes exempel utgörs bland annat av den
allmänt kända mjältsjukan respektive de proteser som ersätter den ”förlust af Lemmar som
mången Menniska olyckeligen måste undergår” (s. 13). Det är, till skillnad från Tacitus och
andra romerska författare, sådant som de bredare folklagren kan känna igen och som
avmystifierar vetenskapen.

Vetenskap och uppfostran
Uppfostran handlar till stor del om att förmedla normer och värderingar för ett samhälle och
är ett ämne som flera av talarna behandlar mer eller mindre utförligt. Inte minst är ämnet
centralt för Vetenskapsakademiens tredje preses Carl Wilhelm Cederhielm (1705–1769) hos
vilken det även utgör en övergripande och på allting applicerbar princip. När Cederhielms
båda föräldrar hastigt avled 1729, övertog han som 25-åring driften av familjens gods. Med
tiden blev han en framstående lantbrukare med gedigna kunskaper inom ekonomi och hans
presidietal Om vilda Träns Plantering i Sverige anses vara ett tidigt bidrag till den
skogsvetenskapliga litteraturen.90 Vid sidan av lantbruket var han riksdagsledamot och en
aggressiv partiman för hattarna.
Eftersom Cederhielms far deltog i Karl XII:s fälttåg och tillbringade viss tid i
rysk fångenskap, uppfostrades han huvudsakligen dels av sin farbror, dels av en av faderns
vänner. Det är en bakgrund som går igen i hans presidietal, inte minst i dess inledning.

Den Sonen, som en ömsint Fader sin ledare anförtrott, bör ledaren Fadren
återställa; och synes då ej underligt, ehuru det Faderliga hjertat är af dem
båda det ömaste, at ledarens kärlek beder Fadren ette hjelp och vård om sit
egit barn. (s. 4)

Förhållandet fader-son-uppfostrare är ett tema som går igenom hela talet. Inledningsvis får det
beskriva hur Cederhielm som preses nu återlämnar vården av Vetenskapsakademien till dess
ledamöter, då han liknar akademien ”med et spädt Barn under sin Upfostrares och ledesväns
öga, med en telning under planterarens hand” (s. 5). Via termen ”telning” och dess dubbla
betydelser av barn respektive planta glider han obemärkt över från talets exordium till dess
huvudämne trädplantering, ett ämne som hos Cederhielm ska visa sig ha en vidsträckt
betydelse. Han börjar med att likna sin egen trädskötsel vid det arbete som konungaparet
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utför, då de ”planterar och vårdar alla Rikets gagneliga inrättningar” (s. 5) för att sedan peka
på att planterare, enligt Cederhielm, var människans första syssla och något Herren själv
liknat sig vid. Med sådana föredömen både kan och ska man likna ungdomens uppfostran med
trädskötsel, vilket innebär att ”alt hvad om träplantering säjas kan, kan ock förnuftigt vis
nyttjas til gagn vid barna upfostringen” (s. 6). Därefter följer sex stycken som växlar mellan
vad en trädplanterare respektive en uppfostrare bör göra. Det finns ett genomgående
känslomässigt inslag i Cederhielms tal som bland annat tar sig uttryck i tvära byten mellan
ämnena. En diskussion om barnuppfostran kan utan förvarning övergå i ett resonemang om
trädskötsel och vice versa. I en till tonen uppgiven genomgång av exempel på missriktade
försök till växtförädling förlorar han sig i en än mer upprörd beskrivning av hur barn som
lämnas till ammor kommer att älska dem mer än sina föräldrar och det är i dessa val som
föräldrarna ska söka ”malmen til spiken i sina likkistor” (s. 16–17). Att han på detta sätt tycks
förlora sin självbehärskning (aposiopesis) ska visa på Cederhielms starka engagemang för
ämnet men eftersom det bryter mot publikens förväntningar av hur en talare ska uppföra sig
väcker det även uppmärksamhet. Tillsammans med den dramatiska liknelsen kan det
frammana en känsla av olust hos publiken, något som kan vara effektivare som
påverkansmedel än ett utförligt resonemang.91
Förutom parallellerna mellan trädskötsel och uppfostran ställer han även
trädplanteringen i relation till kungamakten. I dessa sammanhang framställs befolkningen dels
som lantbrukare som ska plantera ekar att bygga skepp av, dels som barn vilkas tacksamhet
mot sina föräldrar konungaparet ska föras över världen i ovannämnda skepp. Ett annat
förhållande till kungaparet beskrivs i talets avslutning då Cederhielm liknar
Vetenskapsakademien vid en planta som inte skulle klara sig utan den livgivande sol som
konungen utgör. Av att han direkt därefter liknar akademien vid ett palmträd och konungen
vid dess planterare framgår att även om rollerna skiftar förblir relationerna desamma.
I talets avslutning vänder sig Cederhielm uppfordrande till de övriga
ledamöterna med en förväntan på deras ”vittra rön” om hur han kan skydda sina ”unga träd”
mot deras ”plågande fiender” som skadeinsekter och ogynnsamma väderförhållanden. Hans
uppmaning är konkret men den får även ett metaforiskt inslag i och med att den omedelbart
följs av ett avsnitt med fem förhoppningar om allmänna förbättringar i samhället liknas vid
trädgårdsskötsel. Varje förhoppning inled med utropet ”Ach!” och spänner mellan önskningar
om att ”visdoms och högscholar” lika lätt kunde fyllas med riksnyttiga ämnen som trädskolor
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med fruktträd och om att laster kunde tas ur en dygdig gemenskap lika lätt som surkart ur en
trädgård (s. 29). Eftersom den grundläggande tesen för Cederhielms tal är att principerna för
trädplantering är allmängiltiga och i synnerhet kan användas för uppfostran, innebär det att
det som framställs som fromma förhoppningar egentligen borde vara lika lätt att uppnå som
en ansad trädgård. Det betyder att hans förhoppningar kan uppfattas som ironiska och svåra
för publiken att opponera sig mot. Cederhielms tvära kast mellan ämnena och hur han låter
dem gå in i varandra gör, tillsammans med blandningen av metaforer och liknelser, att det inte
är otvetydigt vad han avser när han talar om den ” riksnyttiga Vetenskapen” (s. 12). Om det är
trädens plantering, ungdomens uppfostran eller rikets regerande lämnas till stor del åt
publiken att bestämma i det enskilda fallet.
Uppfostran har av förklarliga skäl ett framåtsträvande syfte och kan därför
användas för att rätta till felaktiga beteenden. Det är också ett tema i för Christopher Polhems
presidietal. Christopher Polhem (1661–1751) var aktiv inom flera områden och gavs av sin
samtid epitet ”Nordens Archimedes”. Han var också en av grundarna av Sveriges första lärda
sällskap, Collegium Curiosorum, i Uppsala 1710 där bland annat praktiskt ekonomiska frågor
diskuterades. En tidig ambition hos Polhem var att göra Sverige till ett industriland.
Mekaniken var för Polhem grunden till allt och utgjorde utgångspunkten för all hans
problemlösning. Han skapade även Laboratorium Mechanicum, där han vid sidan av praktiskt
och teoretiskt experimenterande drev undervisning i tekniska ämnen. Det var inom denna
verksamhet som bland andra Cronstedt och Ehrensvärd utbildades.92
Christopher Polhems tal handlar om ”Vad som vårt kära fädernesland haver nu
mest av nöden till sin ständiga förkovring i längden”.93 När Polhem utses till preses är han 83
år och kan av hälsoskäl inte hålla sitt presidietal utan talet får uppläsas av Höpken.94 För
Polhem har Vetenskapsakademien till uppgift att ”utleta sådane sanningar, som lända til
Fäderneslandets bästa” (s. 3). Frågan är hög, menar Polhem, eftersom den handlar om en
välfärd som i alla tider ska stå ”oryggelig” och ”stadig” på ”fasta grundsanningar, som aldrig
svika” utan likt ”en Compass alltid pekar åt Nordstiernan, hvadan storm och oväder hälst må
upkomma” (s. 4). Det som Polhem närmare bestämt ser som grunden till allt är
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”Et idogt Folk i dygdiga och rena hemseder, såsom det säkraste fäste,
hvarpå alla forna väldigheter bygt deras rätta sällhet och förkofring: en
stadig klippa, derpå den inbördes sämjan ståt och försvarat sig frimodeliga,
ja en springekälla, derutur de rätta Politiske Gullådror uprunnit, som giort
de fattigaste Länder rika”. (s. 4–5)

Polhem citerar därefter två långa stycken ur den romerske statsmannen och historiken
Sallustius verk Bellum Catilinae. Det är ett verk vari såväl den romerske politikern Catalina
som det romerska riket beskrivs i moraliskt förfall. Historien bör åtminstone ha varit känd för
de lärda delarna av Polhems publik, inte minst genom Ciceros tal mot Catalina, vilka
användes i utbildningen.95 Genom detta exempel kan Polhem även implicit likna stormakten
Sveriges framgångar och nederlag vid det romerska rikets uppgång och fall. Det innebär
också en indirekt kritik mot Sveriges krigsföretag, samtidigt som han undviker att låta någon
skugga falla över de svenska krigsinsatserna. Polhem följer Aristoteles råd att använda
exempel av tidigare händelser, eftersom framtiden till största del liknar det förflutna.96 Med
hjälp av den romerska historien vill Polhem visa att det var när de hemvändande soldaterna
smittade folket med de främmande laster de fått smak för som det romerska riket föll.
Eftersom mycket av beskrivningen enligt Polhem kan tillämpas på samtiden, följer han upp
beskrivningen med den retoriska frågan om det då inte är hög tid att ”jaga lasterna sin kos,
och kalla dygderna tilbaka? at älska våra egna oksyldige hemseder, och rata den främmande
smaken” innan samma öde drabbar Sverige som det gjort för andra ”väldigheter” (s. 9). Mot
en fond av olycksbådande oväder och smittsamma laster för han succesivt publiken mot att
acceptera hans beskrivning av ett land i förfall. Efter att inledningsvis vädjat till publikens
fruktan och hopplöshet erbjuder han den sedan ett hopp i form av fem tydliga
åtgärdspunkter.97 Åtgärderna är framåtriktade eftersom ”Rättelsen skal ske på barnen: de
gamle lefva, som de äro vane” (s.9). Polhems mening är:

1. At de unga böra upmuntras genom en sund upfostran til at älska sit egit land och
hemseder.
2.

Lära allahanda vetenskaper på Modersmålet.
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3. At en varsam och granlaga upsigt hålles öfver dem, som resa till främmande
länder
4. At den fria införslen med odugeliga Böcker, hvarigenom mycket drafvel
fortplantas, på något sätt må hämmas
5. Ungdomen måtte för all ting ledas til at tänka af sig sjelfva, hvad som är gagneligt
i vårt land och rike, och icke dertil låna sina tankar af främmande. (s. 9–10)

Den lömska smittspridningen av utländska seder får här sin motsvarighet i fortplantningen av
utländskt dravel. Det svenska språket som skulle vara ett viktigt verktyg i
Vetenskapsakademiens strävanden att nå en större del av befolkningen, beskrivs istället som
ett medel att skydda sig mot det främmande. För Polhem är vare sig kunskap eller vetenskap
något gränsöverskridande, varken på nationell eller individuell nivå, något som står i rak
motsats till den samtida idén om de lärdas republik.98
I den senare delen av talet övergår han från dessa allmänna principer till att
diskutera hur de kan appliceras på ett konkret område: järnhanteringen. Bergverken är den
främsta tillgång som Sverige har, inte minst eftersom utlänningen är beroende av Sveriges
järn. Utan järnet skulle ”Människans näringar […] stanna tvert af, och hela verlden omkomma
i största fattigdom”(s. 18). Det är, enligt Polhem, något Sverige borde utnyttja så att ”den
Svenska Bergsmannen må en gång slippa det utländska oket af sina axlar” (s. 16). Metaforen
ska väcka känslor av vrede och harm hos publiken när Polhem argumenterar för en
isolationistisk hållning gentemot omvärlden. Det handlar inte heller om att vare sig skåda eller
lovprisa en naturens skapare, det är rent riksegoistiska skäl som driver Polhem.

Vetenskap och krigskonst
Nära besläktad med tankarna om uppfostran är idéerna om vad det svenska riket
är och vad det framledes ska vara. Inte minst kommer de till uttryck i förhållande till Sveriges
historiska ställning som krigisk stormakt, något som inte minst aktualiseras i och med
revanschkriget mot Ryssland.
Redan Linné uppgav freden som en starkt bidragande orsak till att så många
inrättningar gjorts i Sverige som medfört att nationen ”begynt täfla med de yppersta om vett
och lärdom” (s. 18). Även Ribe, menade att den ”ädla freden” ökat vetenskapernas
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förkovring, vilket bidrar till ”Landets wältrefnad ock wälgång” (s .4) Men han framhöll även
den ”stora ock Owärderliga Nytta” som ”Studiers idkande ock Wetenskapers upodlande” har
för ett rike och som bevisas av de blomstrande ”Academier och Gymnasier” (s. 3). Det är en
beskrivning som undviker att skapa en motsättning mellan den teoretiska lärdomen vid
universiteten och den mer praktiskt inriktade som Vetenskapsakademien ansåg sig stå för.
Istället framstår det som en mobilisering av båda dessa grupper mot ett större gemensamt hot i
form av ett nytt krigsutbrott.
I januari 1741 håller arkitekten Carl Johan Cronstedt (1709–1779) sitt tal Om
Stenhusbyggnad.99 Cronstedt var släkt med Augustin Ehrensvärd och hade uppfostrats
tillsammans med honom. Båda hade studerat mekanik för Cristopher Polhem i Stjärnsund.
Cronstedt studerade även arkitektur, framförallt i Paris dit han reste med Carl Hårleman och
med vilken han sedan arbetade tillsammans med vid byggandet av Stockholms slott. Det var
dock för sina kunskaper i mekanik han invaldes i Vetenskapsakademien 1739.100
Bland alla vetenskaper menar Cronstedt ”Byggningskonsten” vara ansedd som
”en af de förnämsta” eftersom den ”begriper under sig många andra Konster”. (s .4) Därtill
kommer att en ”någorlunda fullkomlig” byggmästare måste ha kännedom i både ”Theori och
Practic”. För Cronstedt resulterar det i ett tal som i huvudsak är en till formen informativ och
teknisk föreläsning om ”sättet at Mura, samt de Materialier, som komma at brukas wid
Murningar” och då särskilt vid byggandet av vanliga stenhus (s. 6). I denna del liknar han
Ribe genom viljan att sprida praktisk kunskap till folket.
Cronstedt börjar emellertid sitt tal med att slå fast att byggnadskonsten i äldre
tider behandlats på samma sätt i Sverige som i Italien och Frankrike. Som exempel pekar han
på att Romarna till en början satte krigskonsten i främsta rummet, men att de sedan fått smak
för andra konster och vetenskaper i samband med att de såg hur ”Utlänningarne”, det vill säga
egyptierna och grekerna, var dem överlägsna. Även fransmännen kom med tiden, och
framförallt under Ludvig XIV, till insikt att vetenskaper inte på något sätt var ett hinder mot
deras strävan att genom mannamod göra sig odödliga (s. 3–4). På samma sätt förhöll det sig
med Sverige, menar Cronstedt.

Wåra för Tapperhet öfwer hela verlden nog bekante Förfäder, fäste,
äfven som de Romare, i början sin hog endast der på at genom Wäpnad
hand och härfärder förwärfwa Nationen det anseende, som alla tiders
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Historier är fulla utaf, och deras Efterkommande ständigt sökt bibehålla.
(s. 4)

Genom liknelsen med antikens Romare och senare fransmännen, lyckas
Cronstedt knyta an till två tongivande kulturideal samtidigt som han undviker att
framställa Sveriges förflutna som något beklagansvärt. Och även i Sverige har
det skett en förändring.

Men när wi sedermera blifwit warse, at andra Wettenskaper kunna med
Krigs-Konsten rymmas i et och samma Hufwud, och at en på allahanda
sätt upbrukad Hiärna, mera stärcker än förswagar et bemannat Hierta, då
började wi at täncka på nyttiga Konsters upodlande, såsom en
oumgängelig förmån, och en säker Grund til et Lands märkeliga upkomst
och tiltagande wälstånd. (s. 4)

Att förändringen sker i samtiden förstås av att han talar om att det är ”wi” som ”blifwit
warse”, inte de tidigare omnämnda tappre förfäderna. Intrycket av att befinna sig i en ny och
förändrad tid förstärks av att han genom hela talet ofta jämför samtidens byggteknik i med
”De Gamlas sätt”.101 Användandet av ”wi” är dessutom ett sätt att förmå publiken att dela
och identifiera sig med hans verklighetsbeskrivning, vilket även det är en slags mobilisering
av krigsmotståndet. Med huvudet får förstås den styrande såväl principen som makten för den
metaforiska rikskroppen. ”Hiärnan” respektive ”Hiertat” representerar i sin tur dels rikets
civila respektive militära delar, dels förnuftet respektive känslan. Genom att beskriva två
förutsatt motsatta ideal som delar av en naturlig utveckling som inte bara kan fungera
tillsammans, utan som i själva verket bidrar till varandras utveckling, kan Cronstedt omvänt
visa att bibehållandet av förfädernas tapperhet uppnås genom fredliga vetenskaper och inte
krig.
Cronstedts, med fleras, förhoppningar om fortsatt fred var emellertid förgäves.
Under riksdagen 1740–1741 tystades fredsvännerna helt genom att det spreds en allmän
misstanke om att de som motsatte sig fredsplanerna var förrädare och sommaren 1741
förklarade Sverige Ryssland krig. Ett krig som det i början av 1743 inte rådde någon tvekan
om att Sverige förlorat.102 En av de främsta förespråkarna för kriget hade Henrik Wrede varit.
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Henrik Wrede (1696–1758) var militär, driven politiker och fanatisk hatt. Han var bland annat
varit ordförande i den så kallade förräderikommissionen mot kanslitjänstemannen och
sekreteraren i Sekreta Utskottet Johan Gyllenstierna 1741.103 Kommissionens arbete medförde
bland annat att oppositionen mot hattpartiets krigspolitik upphörde i rädsla för att stöd för den
oppositionella linjen skulle betraktas som förräderi.104 Wrede var även en framträdande
person i manufaktur- och handelsdeputation som inte heller den drog sig för att kalla de som
inte älskade manufakturerna lika högt som den, för förrädare, vilket även här bidrog till att
kritiken tystnade.105
Wredes presidietal Om ett borgerligt samhälles eller ett land och rikes rätta
styrka samt sätt och utvägar att komma därtill hölls i januari 1743, det vill säga mitt under
den urtima riksdag som sammankallats för att diskutera möjligheterna att nå en dräglig fred
med Ryssland.106 Vid tidpunkten för Wredes tal var kriget redan föremål för en omfattande
inhemsk kritik där förräderibeskyllningarna började vändas mot de som fört landet ut i krig.107
Det är omständigheter som kommer att prägla Wredes tal. Wrede var en av de drivande i
hattarnas försök att vid riksdagen undvika granskningar och kritik av hur de hanterat kriget
genom att flytta uppmärksamheten till exempelvis tronföljdsfrågan (något han för övrigt tar
upp i avslutningen av sitt presidietal) och rikta olika beskyllningar mot andra aktörer, till
exempel beskylldes sekreta utskottet för olaglighet.108 Hans tal i Vetenskapsakademien följer
samma strategi. Han flyttar uppmärksamheten från det misslyckade kriget och riktar istället
udden mot de grupper som kritiserade honom och hans partivänner. Talet har setts både som
en direkt replik på von Höpkens tal om yppighet och som en genomgång av den tidens hetaste
ekonomiska diskussionsämnen.109 Till sin form framstår talet som ett typiskt rådgivande tal.
Men satt i sammanhang med det inrikespolitiska läget och de stämningar Wrede hade att
förhålla sig till, är det snarare att betrakta som ett tal inom genus judiciale. Wrede försvarar
sig mot den kritik som fanns och argumenterar från status qualitatis då han riktar ansvaret
mot de som framfört anklagelserna. Wrede börjar med att fastslå att folkets välstånd ska vara

103

Svenska män och kvinnor, del 8, Stockholm 1955, s. 439.
Nils Edén (red.), ”Frihetstidens maktägande ständer 1719–1772”, Sveriges Riksdag - Historisk och
statsvetenskaplig framställning, Förra avdelningen, Band V, Stockholm 1934, s. 147.
105
Malmström del 2, s. 432–433. Utöver dessa två kommissioner var Wrede även ordförande i den kommission
som dömde deltagarna i det misslyckade revolutionsförsöket 1756. Se Hildebrand a.a. 582.
106
Hindrich Wrede, Tal om et Borgerligt Samhälles eller et land och rikes rätta styrka, samt Sätt och utvägar at
komma der til, 26 januari 1743, Stockholm 1747.
107
Wredes bror Fabian skulle dessutom komma att bli en av de som undertecknade kapitulationen i Helsingfors
1742. Se Svenska män och kvinnor, del 8, Stockholm 1955, s.439.
108
Malmström del 3, s.115–227.
109
Runefelt 2004, s. 210, Mansén, s. 491–492.
104

29

målet för varje furste och regering. En sanning han hämtar ur Konungastyrelsen, en från
1300-talet stammande svensk handbok i konsten att regera, och som han parafraserar åtta
gånger under talets inledning.110 I detta sammanhang anger han till och med andra ”länders
våldsamma inkräktning” som en oduglig väg för att uppnå folkets välstånd. När han därefter
övergår till att tala om hur detta välstånd ska uppnås, förflyttas fokus däremot från furste och
regering till den enskilde undersåten och inbyggaren. Till exempel åligger det landsmännen
att ”flit ock ospard idoghet, forska ut ock skaffa fram” alla de ämnen som Skaparen nedlagt i
naturen (s. 11). Eftersom dessa ”skatter” är ”tillslutne för de lata ock de sofvande”, så får inte
någon så länge inte allt är gjort, klaga öfver vår kalla luft, öfver vår jordmons ofruktsamhet,
ock skjuta skulden derpå til vår fattigdom: ty sådan ohemul qvidan röjer en stor okunnoghet”
och är ”en täckemantel öfver lätjan ock vårdslösheten” (s. 11–12). Genom att antyda att
kritiken egentligen är ett utslag av lättja och ett sätt att dölja egna tillkortakommanden, vänder
Wrede anklagelserna och riktar misstankarna mot kritikerna och deras egentliga syften. Att
försvara sig genom att misstänkliggöra den anklagande var något som redan Aristoteles
förespråkade eftersom det vore ”märkligt om hans ord skall vara trovärdiga om han själv inte
är det.”111 På liknande sätt bemöter Wrede mycket av det som gett upphov till oro i landet,
men utelämnar samtidigt stora delar av sådant som direkt lades de styrande till last, inte minst
det katastrofala kriget som överhuvudtaget inte berörs.
Strategin att avleda kritiken genomsyrar hela talet och kommer inte minst fram i
hans kritik av utbildningssystemet, den traditionella lärdom och humanistiska utbildning som
Mössorna ansågs stå närmast.112 Människan är av naturen böjd till det som ont är, enligt
Wrede. Därför måste hon genom undervisning, uppfostran och handledning ledas till dygd,
kunskap, ordentlighet och, inte minst, till att bli en gagnelig medlem i samfundet. Att beskriva
människan i förklenande ordalag som någon som måste styras är i överensstämmelse med
Wredes önskan att lägga band på det allmänna missnöjet och dämpa upprorsstämningarna.
Men här finns också en vilja att rikta kritiken mot den traditionella utbildningen som han ser
som onödiga färdigheter. Att slösa ungdomsåren på att lära sig flera språk, liknar han
exempelvis vid ”at alltid handtera nycklarna ock aldrig låsa up låset”. Hans beskrivning av
hur ungdomen leds ”in i djupet av Scholastisk lärdom” för associationerna till ett grottlikt
mörker snarare än ett upplyst sinne. Att de dessutom tvingas lära sig ”se med andras ögon ock
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tänka efter andras utstakningar” förstärker bilden av ett illasinnat system. Det är något som
”besmitta alt för många med tycke och hug för at vara half-lärde” och göra dem till ”klåpare”
(s. 29). I beaktande av att Wrede tidigare i talet varnat för att ”et skabbugt får kan besmitta
hela Hjorden” för att beskriva hur ”en okyndig människa” kan fördärva många andra (s. 18)
skapar beskrivningen ett intryck av att den traditionella utbildningen är en förledande farlighet
för alla att vara vaksam på. Det uppmanar samtidigt till en viss misstänksamhet mellan
människorna.
För att komma tillrätta med dessa missförhållanden ska skolor och universitet
handleda eleverna till det de är lämpade för och genom att bedriva de vetenskaper som mest
kommer till användning i det allmänna levernet. (s. 28) I denna beskrivning ställer han den
handgripliga värjan, pennan, verktyget respektive plogen mot, inte den förväntade boken, utan
det flyktiga, substanslösa och oanvändbara bokdammet. Genom metonymierna kan Wrede
inte bara konkretisera abstrakta ting utan även lägga värderande perspektiv på dem. Den
sistnämnda metonymin för till exempel tankarna till det som är gammalt, instängt och
stillasittande, vilket står i stark kontrast till det av Wrede förespråkade aktiva sökandet efter
den friska naturens gåvor.
Wrede använder sig även av en retorisk omskrivning, paradiastole, för att vända
på det allmänna missnöjet med den i stora delar maktägande adeln (till vilka Wrede hörde) så
att den istället ses som ett offer för ett tvingande utbildningssystem. Han lägger skulden för
att adeln trots sina stora lantegendomar anser sig menade att enbart utföra prestigefyllda
tjänster i det allmänna, på utbildningsväsendet. Det är detsamma som att ”fara efter skuggan
ock mista kroppen”, vilket enligt Wrede innebär att adelsmännen bytt friheten mot träldom (s.
29–30). Vid sidan av att omvärdera grupper och omtolka förhållanden, skapar Wrede tydliga
polariseringar som tvingar publiken att välja sida. Av presidietalarna under den studerade
tiden är han den som gör den tydligaste skillnaden mellan en traditionell och teoretisk lärdom
och en modernare praktisk vetenskap. Därigenom kan han i skenet av att vara en företrädare
för det breda missnöjet använda diskussionen kring exempelvis kunskap som ett verktyg för
att avleda uppmärksamheten bort från kritiken mot honom själv och hans partikamrater.
Ytterligare ett försök att påverka bilden av Sverige i förhållande till dess historia
som krigsmakt görs i det presidietal som hålls av Carl Johan Cronstedts barndoms- och
studiekamrat Augustin Ehrensvärd (1710–1772). Ehrensvärd som var soldat till yrket och Hatt
i sin politiska orientering hade deltagit i revanschkriget mot Ryssland där han stått till
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överbefälhavarens förfogande men kallats tillbaks till Stockholm innan den förnedrande
kapitulationen i Helsingfors.113
Augustin Ehrensvärd håller sitt tal om Ungdomens uppfostran till Krigsmän i slutet av
september 1743, det vill säga precis i slutet av den ovannämnda urtima riksdag som kallats
samman med anledning av det fiaskoartade kriget med Ryssland.114 Fred har slutits med
Ryssland i augusti och det så kallade dalupproret har ägt rum i Stockholm i juni som ett
tydligt utslag av befolkningens krigströtthet och missnöje med krigens negativa följder för
landet.

Det är hög tid at Academien tänker på Krigssyslan: Hon tager sin
förnämsta styrka af de Vettenskaper som Academien sköter; Academien
är Svänsk; är det icke billigt, at Svänsle ömma de snillebragder hvaraf vårt
kiära Fäfernesland från hedenhös haft sin förnämsta märg och styrka! (s.
3)

Utan några inledande resonemang går Augustin Ehrensvärd rakt på sak i sin inledning
varigenom han framstår som den soldat han är och som aldrig viker för det svåra, vare sig det
handlar om strid eller sanning. Utan tvekan, utan rädsla, går han allt till mötes eller som han
själv uttrycker det längre fram i talet: ”Tapperheten flyr icke elden; han är främst i spetsen
och fölger aldrig tråssen”(s. 6). Inledningens direkta anslag låter dessutom förstå att det
brådskar något som ytterligare understryks av den retoriska frågan. Tillsammans gör det att
publiken omedvetet dras med i Ehrensvärds resonemang och får svårt att värja sig mot hans
slutsatser. Ehrensvärds främsta topik är identifikationen. För honom är det tydligt vad det är
som definierar svensken. Svensken har alltid räknats till de ”bäste Krigsmän”, de ”infödde äro
födde Soldater” och ett ”krig-kiärt folk” och det är dessa egenskaper som skapat Sverige.
Vi som ha den ähran att kalla oss frie Svenske […] vi läre finna att våre
gränsor, vår makt och myndighet, icke haft sin tillväxt igenom andre
medel, än igenom en Svänsk tapperhet förstärkt med vettenskap och
ärfarenheter: Värjan är den som satt oss i [j]ämnvikt med de mäktigaste
folkslag, och det är ännu den som skall bibehålla vår gamle myndighet: (s.
25–26)
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Att identifiera sig med det förflutnas ideal innebär att vetenskapen, i synnerhet då den
framställs som ett nytt fenomen, ges en underordnad ställning. För att förstärka sin
argumentation använder Ehrensvärd sig gärna av kraftfulla pleonasmer som märg och styrka,
svett och möda, makt och myndighet, liksom han talar om krigskroppen istället för
rikskroppen. (s. 22) Ehrensvärd anför två skäl till varför Sverige måste fortsätta på den
inslagna vägen. Det är dels en fråga om plikt, dels om att följa naturens lagar. Det är en plikt
gentemot förfäderna eftersom nutiden njuter frukten av deras ”svett och möda; Dem hafva vi
at tacka för det vi ännu äga namn af Svänske.” Plikten utsträcker sig även till att omfatta de
kommande generationerna eftersom tanken på de efterkommande ska uppmuntra samtiden att
lämna dem detsamma ”som vi fådt af våre Fäder: vi vilja ju icke vansläcktas!” (s. 4)
Utöver plikten handlar det om att leva upp till en etnisk naturlag: ”Ett folkslag
byter icke sinnelag; det behåller det samma som naturen en gång inplantat” (s. 18). ”Alt
ombyte är farligt” och för Sveriges del skulle en förändring vara detsamma som” at ge
främmande den makt och myndighet som alltid grönskat i Svenske händer” (s. 26). Eftersom
”Våre infödde äro födda till soldater” (s. 8), finns inget annat val än att uppfylla den naturliga
bestämmelsen vilket för det svenska folket innebär att visa att ”deras blod rinner ifrån Tappre
förfäder.” (s. 25) Blodet flyter genom resonemangen som en sammanhållande metafor och är
en bild som ska väcka starka känslor av något djupare evigt, särskilt när den ställs i relation
till den livlösa vetenskapen. För Ehrensvärd är vetenskap detsamma som teoretisk kunskap.
Vetenskapen är för en soldat ”des första a,b,c, och vett och förfarenhet des lärmästare” (s. 7).
”En Soldat måste födas til Soldat, med sund kropp, vett och hiertat på rätta stället”, enligt
Ehrensvärd (s. 5). Därtill måste han förvärva sig två egenskaper, vetenskap och erfarenhet,
något som han upprepar ett flertal gånger under talets inledning, vilket tydligt visar på den
uppdelning mellan teori och praktik Ehrensvärd gör och där vetenskapen utgör den
förstnämnda. Talet kommer sedan att framförallt beskriva hur vetenskapen bidrar till att
utveckla krigskonsten, men där vetenskapen för Cronstedt bestod av både teori och praktik är
den för Ehrensvärd uteslutande teori. Praktiken är övningen på fältet av de vetenskaper man
lärt sig i kammaren (s. 16).
”Vi upodle icke våre länders rå ämnen, för att låta vår gamle heder råstas; utan
för att ge värjan makt och eftertryck när hon behöfves” (s. 26). Ehrensvärd placerar hedern i
värjan och visar samtidigt till vad naturresurserna ska användas när han till skillnad mot
Cronstedt ger dem en underordnad roll i förhållande till krigskonsten. Det innebär också en
konfrontativ inställning till omvärlden, något som känns igen hos Ehrensvärds lärare,
Christopher Polhem. Augustin Ehrensvärd och Christopher Polhem delar bilden av Sverige
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som en stormakt. För att uppnå detta ska den patriotiska vetenskapen, eller i vart fall delar av
den, användas för att skydda landet mot utifrån kommande hot. När det enligt Ad Herennium
handlar om att med alla tillgängliga medel undvika en fara hålls ett tal ur säkerhetsaspekten,
inom vilken de befintliga medlen kan delas i vapenmakt och list.115 När Ehrensvärds tal
handlar om värjan och krigskonsten, väljer Polhem istället att tala om järnet och listen som för
sina syften utnyttjar pengar och andra medel. Syftet är emellertid detsamma för dem båda; att
återupprätta Sveriges storhet, och när det gäller att mobilisera folket i sådana situationer är
krigs- och sjukdomsmetaforer tillförlitliga hjälpmedel.

Att låta vetenskapen legitimera den egna verksamheten
Bergsvetenskapsmannen och assessorn i Bergskollegium Göran Vallerius (1683–1744),
behandlar bergshanteringen i sitt Tal emellan Mathesin och Physiquen, om deras verkan och
nytta uti Bergsväsendet.116 Göran Vallerius far Harald Vallerius var professor i matematik vid
Uppsala universitet, en professur som sedan övertogs av Görans äldre bror Johannes.117
Vallerius använder sig inledningsvis av figuren perifras118 och beskriver, utan
att uttryckligen nämna något ämne vid namn, tolv vetenskaper som ”Herren oss föresatt at
upodla” (s. 2-3). Det förutsätter att publiken besitter en viss förkunskap för att förstå vilka
ämnen det är han menar, något som begränsar kretsen av de som kan känna samförstånd med
Vallerius. Genomgången går från teologi till skeppbyggnation och motsvarar huvudsakligen
de ämnen akademiens stadgar listar.119 Noterbart är emellertid att han till ”bråksamma och
djupsinniga vetenskaper” även räknar krigskonsten i alla dess delar (s. 3). I tillägg till dessa
”ädla och djupsinniga Vetenskaper” nämner han även ”mångfaldiga konster och slögder”
respektive ” vidt och bredt utsträckande näringsmedel” och även om han skiljer mellan dessa,
menar han att ”de alle måste tjena och och hjelpa hvarannan, Människan till tjenst, gagn och
godo” (s. 4–5). Eftersom det enligt Vallerius är omöjligt för en människa att nå fullkomlig
kunskap i något ämne menar han att den är klokast som förstår hur mycket det är som han inte
vet. Här skiljer han sig från Linné som ville uppmuntra till ett ökat studium av naturen och
menade därför att den ”är visast som de mesta vet”. Vallerius har en annan utgångspunkt och
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därför är det viktigare för honom att betona ett ödmjukt förhållningssätt framför det tvärsäkra
och uppmana publiken att lämna sina förutfattade meningar, inklusive vad de anser vara
vetenskap. Inför sin fortsatta argumentation vill Vallerius förändra publikens perspektiv och i
likhet med Linné sätter Vallerius människan mitt i skapelsen, mellan himmel och jord. En
jord som å ena sidan upplevs som stor av människan, men å andra sidan som liten när den
ställs i relation till ett oändligt universum (s. 6–7). Inför detta kan människan inte annat än
”fasa, hisna, häpna, sjunka ned och lika som drunkna i förundran”. De upprepande
synonymerna bygger upp intensiteten i publikens känslor och avslutas med ett utrop och en
retorisk fråga.120

Ack! Hvad är dock det lilla kreaturet, det arma kräket Människan emot
sådana ofanteliga, obeskrifliga och obegripliga längder, högder och
rymder? (s. 8)

Efter denna känslomässiga klimax är det svårt för publiken att göra annat än att instämma i
Vallerius outtalade slutsats att i förhållande till denna storhet är alla människor jämlika. Sedan
Vallerius på så sätt skapat ett gemensamt ”vi” med publiken vänder han blicken mot alla de
tusentals mindre djur som omger människan och som nätt och jämt kan ses med blotta ögat.
Därmed vill han visa att vare sig människan vänder sina sinnen till ”Maxima eller Minima”
återfinns matematiken och fysiken där som en högre och förklarande ordning.
Vallerius väljer därför att rikta uppmärksamheten på dessa ämnen som av ”De
lärde” anses vara de ”ädlaste och vidlöftigaste” av alla ”Scientas Nobiliores och Superiores”
(s. 5). Ämnen som de gamla hedniska skalderna gett namn av Gudinnor och, menar Vallerius,
därför bör ”skäligen kallas de ädlaste och härligaste Vetenskaper” (s. 9). Denna vördnadsfulla
beskrivning av matematiken och fysiken låter samtidigt antyda att det finns högre och lägre
klasser av vetenskap. För att ge bergsvetenskapen en viss lärdomsklang och knyta den till de
högre vetenskapsklasserna omnämner Vallerius bergsvetenskapen även med dess latinska
beteckning.
Som en inledning till sin personifiering av matematiken och fysiken reflekterar
Vallerius över hur stark viljan att ha mer är.

Det är underligt, at ingen är gärna nöjd med sin del; den som riker är, vil
alltid blifva rikare; den som mycket har, vil alltid hafva mera; den som
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mäktig är, vil blifva mäktigare […] och utvidga sin makt, fast det
undertiden sker med liten rätt. (s. 9–10)

Det är en beskrivning och ett indirekt stöd av den drivkraft som Anders Johan von Höpken
fyra år tidigare behandlat i sitt uppmärksammade tal om Yppighet.121 Vallerius ser samma
drag i matematiken och fysiken som en förklaring till att dessa två ämnen försökt lägga flera
vetenskaper under sig och ger därigenom de två ämnena mänskliga egenskaper. Uppkomna
tvister mellan de två vetenskaperna har tidigare avgjorts av ”De Lärde, och högt uplyste
Verldenes beskådare” (s. 11–12), något båda sidor varit nöjda med ända till dess frågan om
vem Bergverksvetenskapen ska tillhöra uppstått. Vallerius antyder därmed att en ny tid inträtt
i vilken den gamla tidens lärde inte längre kan avgöra dessa saker. Vallerius berättar hur
matematiken och fysiken därför kom överens om att träffas för att framföra sina argument.
”Tiden inföll” (s. 12) konstaterar han ödesmättat varpå följer en redogörelse för den
föreställda debatten. Inledningsvis låter Vallerius fysiken företrädas av en markschejder
(gruvmästare eller bergslagstjänsteman) som jämte andra tjänstemän vid gruvorna, framträder
med stativ, snöre och linjal. Så länge diskussionen förs genom dessa ombud bråkas det och
det är först när ämnena tar över från människorna som tvisten upphör i en kompromiss där
bergsvetenskapen tillhör både matematiken och fysiken. Istället för att Vallerius själv
argumenterar för att den som vill ”förtjena namn af en klok och förfaren Bärgsman” måste ha
kunskap och erfarenhet i båda dessa ”ädla och nödiga Vetenskaper” (s. 24), väljer han att ge
de båda ämnena en röst, Prosopopeia .122 Till skillnad mot Tilas, bygger inte Vallerius sin
argumentation på sitt eget ethos. Eftersom han låter matematiken och fysiken föra hans talan
bedömer han att deras auktoritet är större än både hans egen och bergsvetenskapens och i
sådana situationer är det enligt Quintilianus till och med tillåtet att föra ner Gudarna från
himmelen och låta dem debattera.123 Vallerius tilldelar sig själv rollen som en ur publiken och
framställer sig som en av de åskådare han riktar sig till. Han låter publiken dessutom bara vara
passiva åhörare till en ordnad diskussion. Eftersom det är svårare att hänvisa den inre blicken
till det man bara kan höra än det man kan se uppnår han inte samma känslomässiga
engagemang för sin vetenskap som Linné gjorde med sin entusiastiska vandring i naturen.124
Talet visar också utgår ifrån att det finns en vedertagen definition av vad som ska räknas som
vetenskap och att den till stor del överensstämmer med de traditionella läroämnena.
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Liksom hos Vallerius anas hos Charles (Carl) de Geer (1720–1778) en vilja att
höja statusen på det egna ämnesområdet. Fem år efter Linnés tal om insekter håller han sitt
eget tal i ämnet, Om Nyttan, som Insecterne och deras skärskådande tillskynda oss.125 De
Geer hade 1739 som blott 19-åring kallats till ledamot av Vetenskapsakademien. Året innan
hade han kommit till Sverige från Holland och på kort tid lyckats lära sig svenska. Vid sidan
av sin framgångsrika bruksverksamhet, framförallt i Lövsta, bedrev han på egen hand studier i
entomologi.126
De Geer vill få insektsstudiet accepterat som vetenskap varför en avgörande
faktor blir hur vetenskap definieras. Tidigt i talet ger de Geer sin förklaring av vad som ska
räknas som vetenskap.

Vetenskaper äro sådana snillets alster, som göra vår lefnad här i verlden
sällast, roligast [rofylld] och mäst förnögd. (s. 3)

Det ligger i De Geers intresse att göra definitionen så vid som möjligt och han låter därför
nytta utgöra den avgörande faktorn. Han förtydligar dessutom vad som ska förstås med nytta.

Det man i synnerhet vill kalla nytta och gagn, i denna verlden, är det,
som rörer oss och våra kroppar egenteligen, som tjänar til vårt lifs
uppehälle, til vår hälsas förvaring, til vår Hushållning, vår klädnad, och
dylikt mera. (s. 6)

Han gör skillnad på graden av nytta för att avgöra vad som ska räknas till första respektive
andra klassens vetenskap. Till den första klassen räknar han ämnen som exempelvis anatomi,
kemi och botanik. I den andra och inte fullt lika nyttiga klassen placerar han kunskapen om
insekter. Genom att gradera vetenskapen på detta sätt undviker han att insektstudiet jämförs
mot övriga vetenskaper och kan istället för att de ska motsvara dessa, ställa upp sina egna
krav. Eftersom han själv bestämmer definitionen på vetenskap, kan han ägna sitt tal åt att
bevisa att insektstudiet faller under denna.
Studiet av insekter är enligt De Geer en vetenskap som allmänt anses som
”onyttig, oss till intet gagnelig, och således mycket villkorlig om den vore til eller ej” (s. 4).
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Hvad hafve vi för nytta derutaf säger man, Hvad gagnar det oss, om vi vete
huru många slags Insecter äro til, huru de lefva, eller hurdana
förvandlingar de äro underkastade? (s. 4–5)

Utgångspunkten som De Geer väljer är således att insektsstudiet är en vetenskap, men en
ifrågasatt sådan. Utifrån detta kan De Geer forma sitt tal som ett försvar, där de retoriska
frågorna utgör de anklagelser han ämnar bemöta. Talet kan därför anses falla under genus
judiciale. Att börja med att bestämma definitionen av vetenskap, respektive nytta, för att
sedan visa hur studiet av insekter uppfyller de angivna kriterierna, är i enlighet med den
klassiska retorikens regler för rättegångstalet.127 Att därigenom styra argumentationen till att
bli en fråga om bevis, status coniecturalis, ger De Geer en starkare ställning än om han
diskuterat definitionen, status definitiones.128
För Linné var studiet av insekter huvudsakligen ett sätt att studera Skaparen. Att
lära känna insekterna är även för de Geer ett sätt att förundra sig över Guds verk och prisa
hans ”stora gerningar”. Men även om det är en ”stor sak” går de Geer vidare till det som
”man i synnerhet vill kalla nytta och gagn”. Att De Geer vill ge intryck av att talet handlar om
rationella fakta understryks av att han inleder sin redogörelse med att i fyra punkter lista
livsuppehälle, hälsa, klädnad respektive hushållning som fyra områden för vilka han ämnar
visa den nytta insekterna har för människan. I den efterföljande genomgången används i viss
mån Bibeln som bevis men det är framförallt observationer gjorda av ledamöter i den franska
akademien som åberopas, vilket bättre knyter an till hans vilja att tala om ”nytta och gagn”
istället för Guds verk. De Geer återkommer vid flera tillfällen i denna del till argumentet att
allt i naturen ska undersökas eftersom ingen kan veta ”hvad oss nyttigt eller onyttigt är, hvad
som kan komma oss til gagns, eller icke, förän man gjort försök därå” (s. 9). Det är således
inte den konkreta nyttan av insekterna utan den förutsättningslösa undersökningen som
definierar det som en vetenskap. ”Man bör ej förkasta något, innan försök om des odugelighet
äro gjorde”(s. 15). Avslutningsvis pekar De Geer på också på att den konkreta nyttan av
insekter visserligen i huvudsak är obekant, men att den skada som ”Myggor, Mal, Loppor,
Löss, Vägglöss och dylika flere” gör däremot är allmänt känd (s. 25–26). Därför ”torde den
senare mera drifva oss til deras undersökning än den förra” (s. 26). I jämförelse med Linnés
inledande tal är det inte längre tillräckligt att åberopa Gudsfruktan som en anledning till att
studera skapelsen och bekräfta dess storhet. Även om den fortfarande finns där som en
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grundläggande faktor krävs det för att rättfärdiga ett visst studium att det innebär någon form
av ny kunskap samt någon form av konkret nytta, i vart fall för om det ska kunna kallas
vetenskap.

Sammanfattande slutsatser
Av Vetenskapsakademiens presidietal framgår att ledamöterna inte delar en gemensam
definition av begreppet vetenskap. Istället pågår en kamp för att fylla begreppet med innehåll,
en kamp som ledamöterna inte bara för i förhållande till omvärlden utan även inom
Vetenskapsakademien. Trots att Vetenskapsakademien sa sig vilja företräda en ny och
modern vetenskap finns spår av att det även internt stod en strid mellan gammalt och nytt och
att de förändringar den bidrog till inte alltid ansågs vara odelat positiva. Till viss del kan det
förklaras av att talarna måste anpassa sina budskap till vad de uppfattade vara rådande åsikter
och sanningar i samhället, doxan. Det är framförallt tre problem som presidietalen identifierar
ur denna aspekt. Det är hur vetenskapen ska förhålla sig till religionen, hur den ska förhålla
sig till landets förflutna respektive hur den ska förhålla sig till utvecklingen av samhället i
övrigt. Därtill kommer en viss diskussion om vad som krävs för att en viss aktivitet ska räknas
som vetenskap. När talarna i sistnämnda fall ska fylla begreppet vetenskap med innehåll
ställer de upp vissa kriterier. Nytta och Gud är två vanliga topiker i det avseendet och som
inte bara är typiska för tiden utan även för det rådgivande talet, den genre som de flesta av
presidietalen kan räknas till.129 Graden av nytta används ofta för att visa på ett ämnes
vetenskaplighet, på samma sätt som studerandet av Guds skapelse legitimerar det. Men en
vetenskap kan också kännetecknas av att den förutsätter såväl teoretiska som praktiska
kunskaper eller att den inrymmer ett större antal andra ämnen. Kategorierna används inte
minst av talarna då de gärna vill framhålla det egna ämnet som den främsta vetenskapen,
något som i sig är ett bevis på att vetenskapsbegreppet är positivt laddat och bär på ett
eftersträvansvärt anseende.
Under Vetenskapsakademiens första år är det framförallt förhållandet till
religionen som gör sig gällande. Både Linné och Triewald är tydliga med sitt fysikoteologiska förhållningssätt vilket visar hur väl deras naturvetenskapliga undersökningar
överensstämmer med den traditionella trosutövningen. I vissa delar framställs dylika
undersökningar till och med som ett bättre sätt att hylla skapelsen. Successivt sker dock en
viss förskjutning där nyttoaspekten ges en mer framskjuten position i förhållande till
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religionen. Talarna utesluter inte det religiösa inslaget i sina vetenskapliga utövningar, men
framhåller hellre till vad deras ämnen egentligen duger. Det kan dock vara värt att notera att
Bibeln fortsättningsvis åberopas som bevis när det gäller frågor med utgångspunkt i naturen.
När det däremot gäller frågor om den mänskliga moralen är det de klassiska författarna från
Rom som får stå för vittnesmålen. Det kan vara ett utslag av en ovilja att alltför mycket
utmana den prästerliga själavården och kyrkans revir.
Sveriges förlorade stormaktsställning är något flera av talarna är medvetna om,
något som blir särskilt tydligt i samband med det ryska revanschkriget. Det finns en implicit
kritik av Sveriges krigiska inriktning. Det är bara i Ehrensvärd tal som den framväxande
vetenskapens popularitet tvärtom framstår som ett tydligt hot mot de gamla idealen. Men inte
ens förespråkarna av en fredlig politik vågar uttryckligen klandra vare sig de ”tappre
förfäderna” eller den samtida krigsmakten. Hos exempelvis Cronstedt och Ribe är det
krigsviljan som framstår som det stora hotet. Ändå väljer de att beskriva vetenskapen som en
naturlig utveckling jämte krigskonsten och undviker därmed att framställa vetenskap och
krigskonst som varandras uteslutande motsatser. Vetenskapen sägs komplettera krigskonsten
vilket i förlängningen kan bidra till den förhoppning om att kunna återupprätta den svenska
stormakten som några av talen fortfarande bär spår av.
Att vissa ledamöter närde farhågor som kunde framstå som motsägelsefulla i
förhållande till Vetenskapsakademiens ambitioner anas inte bara i Ehrensvärds tal utan
framgår även av vad von Höpken respektive Polhem framför. Samtidigt som
Vetenskapsakademien menar sig stå för ett nytt och öppnare sätt att förhålla sig till kunskap
och i en bredare betydelse vetenskap, ger de två talarna uttryck för en viss oro över vad denna
nya tillgänglighet kan innebära dels för samhällets strukturer i stort, dels för skyddet mot det
utifrån kommande hotet mot det typiskt svenska. I ett vidare perspektiv kan presidietalen
därför ses som inlägg i den diskussion som till följd av landets förändrade situation försöker
besvara frågorna om vad Sverige är och var det hör hemma. I detta sammanhang kommer
vetenskapsbegreppet att användas för ideologiska syften, varför definitionen av vetenskap
även bidrar till definitionen av vad det innebär att vara svensk.
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