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Intresset för alkemi började ebba ut i början av 
1700-talet. Den här boken från 1718 tillkom i slut- 
skedet av den alkemiska epoken och är helt fri från de 
kryptiska formuleringar vi förknippar med alkemi.

AV ANDERS LENNARTSON

En 300 år gammal 
alkemisk bok.

Förra artikeln i serien behandlade ett verk av den 
tyske läkaren L. Christoph von Hellwig. Den bok 
vi nu ska ta oss an är författad av hans son, Theo-
dor Andreas von Hellwig som var medicinstudent 
i Erfurt. Boken bygger till största delen på gamla 
idéer som går tillbaka till Aristoteles och behand-
lar naturens tre riken, djurriket, växtriket och mi-
neralriket.

I Hellwigs bok finns också begrepp som är helt 
främmande för oss idag: naturens tre själar. De tre 
rikena ansågs få sina egenskaper av tre själar,  
Anima rationalis, Anima sensitiva och Anima  
vegetativa. Den första själen, Anima rationalis, är 
unik för människan och ger oss intelligens. Hos 
övriga djur ger Anima sensitiva upphov till de fem 
sinnena. Anima vegetabile, gemensam för de tre 
rikena, får saker att växa.

FÖR EN KEMIST ÄR AVSNITTET om mineralriket mest 
intressant. Författaren diskuterar först olika ste-
nar, särskilt ädelstenarna, men uppehåller sig också 
länge vid magneten, och varför kompassnålen pekar 
mot norr. Det kunde ju bero på allt järn som finns 
på nordliga breddgrader, det finns ju många järn-
hyttor i norr, men det skulle också kunna vara en 
kraft från polstjärnan som attraherade magneten.

Slutligen kommer diskussionen in på metaller 
och deras uppbyggnad. Som de flesta kemister var 
Hellwig anhängare till idén om de tre principerna 
salt (Sal), kvicksilver (Mercurio) och svavel (Sulp-
hure) som man ansåg bygga upp alla kroppar. Idén 
går tillbaka till de arabiska alkemisterna, men 
vann sin stora popularitet bland västerländska al-
kemister genom den schweiziske läkaren Paracel-
sus på 1400-talet.

Hellwig är noga med att poängtera att principen 
Mercurio inte alls är identisk med metallen kvick-
silver, utan är en färglös ande.

METALLER SKULLE ALLTSÅ enligt Hellwig bestå av 
Mercurio och tillräckligt mycket Sulphure för att 

metallen ska koagulera till en fast kropp, samt till-
räckligt mycket Sal för att metallen ska kunna växa. 
Med "växa" avses antagligen att metallen ska bli 
kristallin. Idén att Sulphure koagulerar Mercurio 
måste ha kommit från reaktionen mellan kvicksil-
ver och svavel som ger fast kvicksilversulfid.

I GULD, DEN MEST PERFEKTA av metallerna, är för-
hållandet mellan de tre principerna perfekt, med-
an principerna i silver är mindre välblandade. I 
de fem oädla metallerna, järn, kvicksilver, tenn, 
koppar och bly dominerade antingen Mercurio 
eller Sulphure. Ett överskott av Sulphure ger en 
hård metall (järn och koppar), medan överskott 
av Mercurio ger en lättsmält metall (bly, tenn och 
kvicksilver). Det är alltså, enligt Hellwig, inte alls 
omöjligt att omvandla metaller till varandra, man 
behöver enbart ändra förhållandet mellan de tre 
principerna.

Han hävdar till exempel att vissa "vitrioliska 
vatten" kan omvandla järn till koppar. Hellwig 
syftar troligen på reaktionen mellan järn och kop-
par(II)sulfatlösning (kopparvitriol) som ju visserli-
gen ger metallisk koppar men även  Fe2+ i lösning.

OM MAN VILL OMVANDLA BLY till guld, måste man 
enligt Hellwig  använda ett "medikament" som 
innehåller ett överskott av Sulphure.

Det bästa materialet skulle vara en "ren sten", 
något hårt som inte smälter. Han medger dock 
att han inte själv har prövat detta. Dessutom an-
ser författaren att det är en större utmaning att 
omvandla guld till bly, även om det inte skulle ha 
samma praktiska betydelse. Att omvandla en ädel 
metall till en oädel metall går emot naturens na-
turliga gång och är som att omvandla en mogen 
frukt till en omogen.

Om Hellwig lyckas omvandla bly till guld lovar 
han att använda sin kunskap för Guds ära och sin 
nästas bästa. Eftersom vi inte hörde något mer 
från Hellwig, får vi anta att han aldrig lyckades. KB
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