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  KEMIBOKEN

I början av 1700-talet fanns ännu ingen skarp gräns 
mellan kemi och alkemi, och det fanns få eller inga 
renodlade kemister. Ofta inordnades kemin under 
medicinen som i Hellwigs bok.

AV ANDERS LENNARTSON

Långa krångliga tit-
lar var mer regel än 
undantag för 300 år 
sedan. En huvudtitel 
på latin var vanligt 
även om boken var 
skriven på ett levan-
de språk.

Bokens frontespis 
(dekorativ illustra-
tion på titelsidans 
motstående sida) 
knyter an till en lång 
alkemisk tradition.

Christoph von Hellwig (1663-1721) tillhör inte de 
berömda namnen i kemins historia. Han var läkare 
i Erfurt men också en flitig författare till medicinska 
verk. År 1718 gav han ut en kemisk-medicinsk upp-
slagsbok som vi nu ska ta oss an. Uppslagsorden 
består till stor del av kemiska ämnen och läkeme-
del samt kemiska begrepp och termer.

HELLWIGS BOK HAR ETT STARKT alkemiskt inslag, 
vilket förstärks av den effektfulla frontespisen 
(se bilden). Det finns många myter och missupp-
fattningar förknippade med synen på alkemi, och 
Hellwigs bok ger en rätt bra bild av läget i början 
på 1700-talet.

Ännu visste man ingenting om grundämnen 
och atomer i modern mening, och det fanns därför 
egentligen inget skäl att hävda att det skulle vara 
omöjligt att framställa guld på kemisk väg. Ändå 
började intresset för guldmakeri att minska, dels 
på grund av det vanrykte alkemin hamnat i som 
följd av alla skojare och charlataner som försökte slå 
mynt av sin förmenta förmåga att framställa guld.

Ett annat skäl var också misströstan. De senas-
te seklerna av alkemisk forskning hade inte givit 
mycket resultat.

DET FANNS ALLTSÅ inte någon skarp gräns mellan 
kemister och alkemister och i Hellwigs bok finns 
många alkemiska begrepp. Slår man upp ordet al-
kemi (alchymie) i Hellwigs bok blir man helt enkelt 
hänvisad till uppslagsordet kemi (chymie). Hellwig 
definierar kemin som konsten att skilja "det rena från 
det orena" eller "vetenskapen om naturliga  ting".

Hellwig har alltså både en praktisk och en teore-
tisk definition av kemin. Före 1700-talet var kemi 
i lösning ett i stort sett outforskat område och ke-
miska experiment bestod nästan uteslutande i att 
upphetta ämnen eller blandningar. Därför nämnde 
Hellwig också pyroteknisk konst (pyrotechnischen 
Kunst) och destillationskonst (Destillir Kunst) som 
synonymer till kemi. Inte ett ord om att alkemi 
skulle vara förknippat med att framställa guld.

 
BLAND DE KLASSISKA alkemiska begreppen i boken 
kan nämnas Chrysopoeia som definieras som den 

del av kemin som visar hur man framställer guld 
från oädla metaller. Hellwig behandlar det alltså 
som en naturlig del av kemin. Även Lapis philosop-
horum eller de vises sten finns med, liksom Alca-
hest, alkemisternas universella lösningsmedel som 
sades kunna lösa alla ämnen.

Hellwig tycks närmast varit anhängare till den 
schweiziske läkaren och alkemisten Paracelsus 
(1493–1541), som lärde ut att allt var uppbyggt av 
svavel, kvicksilver och salt.

Hellwig skriver till exempel att bly består av ett 
orent salt, kvicksilver och jordiskt svavel. Metaller 
var enligt Hellwig hårda kroppar som kan hamras 
och smältas och som bildas på särskilda platser i 
jorden, framför allt i berg. Att metaller var något 
som växte fram och mognade i jordens innandöme 
var en vitt spridd uppfattning på Hellwigs tid.

NÄR DET GÄLLER DE MEDICINSKA aspekterna har 
vetenskapen hunnit långt på 300 år. Till exem-
pel prisar författaren kvicksilver högt och skriver 
bland annat att det renar blodet, vilket nog få läka-
re skulle hålla med om idag. Guld sägs stärka både 
kropp och själ.

Att bly läker sår är däremot inte taget helt ur 
luften, eftersom blyföreningar är bakteriedödande 
och länge användes i plåster. Koraller hade många 
märkliga egenskaper och kunde bota både mag- 
smärtor, fördriva gifter, rena blodet och var allmänt 
stärkande. I ögonvatten uppges de kunna förbättra 
synen. Det gällde dock att vara på sin vakt, eftersom 
det fanns falska koraller på marknaden.

DET ÄR INTE BARA LÄKEMEDEL som beskrivs i boken, 
utan även metaller, mineraler, färgpigment mm. 
Asfalt, eller jude-harts som Hellwig också skriver, 
sägs komma från trakten runt Döda havet där  
Sodom och Gomorra en gång låg.

Vissa ämnen som Hellwig nämner är rena myter. 
Hellwig tar till exempel med Karbunkelsten  
(Carbunckel), en ädelsten som påstods lysa röd  
i mörkret. Hellwig säger att stenen var mycket  
omskriven men medger att ingen har sett den  
i verkligheten och att somliga använder ordet  
karbunkel som synonym för rubin. KB
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