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Appendix 1

Agrarkemin etableras - 1840 ett brltningsår för lantbrukets ut-
veckling

I nedanstående artikel, som är ett ut dragur Naturlagarne för åkerbruket som utkom på svens-

ka 1864, framkommer tydligt hur Justus von Liebig använde sig av ett historiskt beskrivande
grepp för att visa på mineralteorins omvälvande betydelse. Genom att skriva om sig själv i

tredje person och utan att nämna sig själv vid namn, så kunde Liebig raljera över sina före-

gångares misstag och sina meningsmotståndares Ielaktigheter och samtidigt framställa sig

själv som en banbr',tare i historien. Liebig var mycket känd för sin retoriska framstållning och
vassa penna, vilket med tydlighet framkommer i texten.

Denna artikel och hela boken lVaturlaga rne för åkerbruket (översättning av 7:de upplagan av

Die Chemie in ihrer Anuendung auf Agricultur und Physiologie) vat översatt och utgiven av

agronomen och sekreteraren för Stockholms hushållningssållskap Johan Teodor Bergelin
(1822-1864). Han var en flitig översättare och utgivare av lantbruksvetenskaplig litteratur och

gav ut Tidskrift för sDensht landtbruh och dess binöringar (1855-1864) där nya vetenskapliga rön
presenterades och den lantbruksvetenskapliga debatten följdes.

Texten är hämtad \r Tidshrift för suenskt landtbruk och dess binöringar' 1864, s.74-78.

Erlond Mårald

höjas genom användandet af exkrementer ef-

ter menniskor och djur.
Man trodde att stallgÖdselns verkan berod-

cle på en viss, i och för sig obegriplig beskat
fenhet, som ej med konst kunde framkallas,
och hvilken beskaJfenhet de fÖdoämnen, som
upptogos af menniskor och djur, erhöllo vid
deras gång genom organismen.

Man trodde, att man på hvarie egendom,
der ett behörigt antal kreatur funnos, kunde,
genom en viss omvexling af grödor, produce-
ra gödsel oupphörligen och i huru stor

IANDTBRUKET FÖRE OCH EFTER T840.

Ur Justus v Liebigs nyligen på Svenska utgifna arbele: Nahtrlagorne för åkerbruket.

I sista fjerdedelen af förra århundradet hade
landtbrukaren ingen förestälning om orsaken
till jordens fruktbarhet och hvarföre den blev
ofruktbar genom kultur. Om man bland vilkor-
en för våxternas utveckling undantar solsken,

dagg och regn, viss le landtbrukaren on dessa

vilkor så godt som intet. Om jorden trodde
många, att den blott tjenar till att gifvaväden
ett fäste.

Sedan århundraden tillbaka kände åker-
brukaren till, att jordens bearbetning ökade
dess afkastning, och att denna sednare kunde
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mängd man behagade, och då skördarne ofta
ökades samtidigt med landtbrukarens flit och

skicklighet i brukningen af sin jord och anvär-
dande af riktig växtföljd, så hade den åsigten

rotfästat sig, att det låg i menniskans vilja att
erhålla höga alkastningar af jorden, och att
den, som blott kände till konsten, kunde för-

vandla s1'nbart ofruktbara sandfält till frukt-
bara ängar. Det faktum förekommer ofta nog'

att på en landtegendom gick den ena under
då den andra derpå blef rik, och att räntar på

en egendom steg eller föll allt efter mannen,

som skötte egendomen.
I fröen och i jorden lågo de krafter, så trod-

de man, hvilka framalstrade växterna, och li-
kasom menniskan eller djuret utmattas ge-

nom arbetet och behöfver en ersättning, så

förhöll det sig åfven med jorden; den del af

dess växtkaft, som blifuit förbrukad i de vix-
ter den framalstrat. kunde återstållas derige-
nom, att jorden fick hvila och genom stallgöd-
seln.

Då båda delarne, stallgödseln så vål som

växterna, åro produkter af jorden eller dess

vlixtkraft, så trodde man att jorden förhöll sig

såsom en maskin, hvilken inom sig sjelf alltid
återbildade den kraft, som blifvit förbrukad
till arbetet, om man återgaf den en bråkdel af

dess produkter Hvad växtkraft var, visste
man icke.

Sedermera trodde man, att våxtkraften
hade en särskild förare och att h u m u s var
denna förare; med detta namn betecknade
man ett visst förbränneligt ämne af organiskt
ursprung, hvilket icke närmare kunde be-

stämmas, ett slags gödsel, till hvars fram-

alstring djuren icke behöfdes; man trodde att
jordens af- eller tilltagande i afkastning stod i

förhållande till af- eller tilltagandet af humus-

halten i jorden, och att humusförrådet kunde

ökas genom stallgödsel likasom genom en

skickligt ledd jordens brukning.
I cletta antagande var det en sanning, att på

en fruktbar jord vära flere plantor än på en

ofruktbar, och att just derföre flere organiska
lemningar samla sig i en rik jord, än i en fattig.

Den magra jorden skulle gifva högre skördar,
så förmenade man, blott landtbrukaren för-
stode att bilda mera humus i densamma
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Närnaste orsaken till jordens fruktbarhet
var således efter denna åsigt en i jorden hvi-
lande kraft, som kunde genom landtbruka-
rens konst uppväckas och sorn var lika de nä-

rande eller låkande krafter, som fysiologer
och medici förr antogo finnas i närings- eller
läkemedlen, och verkan af denna kraJt, med

afseende på skördarnes höjande, berodde på

ett kretslopp af organiska ämnen, som under
form af humus i sin återkomst förmedla väx-

ternas och under form af viixtdelar menni-
skornas och djurens lif. Kraften, tänkte man,

finnes öfverallt; man såg i sjelfua verket i alla

trakter aJ jorden, i alla klimater på de rnest oli-
ka jordmåner, på granit, basalt, på sand- och
kalkjord samma viirter ofta med samrna lppig-
het tritvas under solljusets och regnets infly-
tanden, och det slmtes följaktligen, som skul-
le jordens natur vara af ett mindre infl)'tande.

Sedan man i humus trodde sig hafva up1>

täckt föraren af jordens fruktbarhet, ansåg

man naturenligt bristen på humus vara orsa-

ken till ett åkerfälts ofruktbarhet. Vissa mine-

ralämnen, såsom mergel, gips och kalk' hvil-
kas blandande med iorden ökade skördarne,
tillskref man förmågan att såsom retmedel
uppväcka jordens växtkaft, såsom ungefärli-
gen salt och kryddor hos menniskan befordra
vissa matsmältningens funktioner och safter-
nas omlopp. Benmjölets verkan tillskref man

det deri befintliga organiska åmnet 0imsub-
stansen).

Det praktiska yrket var grundadt på pro-

ducerandet af gödsel, såsom medel att ersät-

ta jordens förlorade viixtkraft, och dermed
ålerfå lika rika grödor som [örut

Mssavåder. t. ex. foderväterna, betrakta-

de man såsom gödselbildare och gödseln, så

menade man, gör skördarne,
På fodret beror allt; mycket foder gör

mycket kött och gödsel, mycken gödsel gör

höga sädesgrödor, om man har tillräckligt
med foder kommer såden af sig sjelf.

Det hade blifuit en lärosats, att stallgödseln
var det råmaterial, som landtbrukarens konst

förvandlar i säd och kött, man lärde att blott
sädes- och vissa handelsväxter utsögo och
utmattade jorden och att fodervilrterna sko-

nade och förbättrade densamma.
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Om sädesvärter, odlade på samma fält ef-

ter hvarandra, icke mera lemnade några lö-
nande skördar, så h elle d.el att iorden L)Qr ulsu'
gen, men om andra vä\ter, t. ex. klöfver och
betor, icke mera ville trifvas, så sade man dfl
jorden uar sjuk.

För en och samma företeelse hade man
tvenne begrepp: ena gången var bristen på

vissa ämnen orsaken till att vå{erna ej ville
trifvas, andra gången var det en oordning i
jordens normala verksanhet eller växtkraft;
sädesfältens utsugning förekom man genom
gijdsling; för foderfälten sökte man efter läke-

medel eller, såsom för en lat häst, efter en pis-

ka.
Den praktiske mannen bedref sitt )'rke så-

sonr skor.nakaren sitt handtverk, utan att se,

hvacl som denna ser på sitt läderförråd. att
clet småningom tar slut; att växten är ett lef-

vande väsende, som har sina egna behof, föll
honom ej in att tänka.

I Tyskland förfor landtbrukaren mecl sin
jord, som om den vore ett stycke läder utan
ända, som då det upptill aJskäres, åter tillviix-
er nedtill; gödseln var för honom medlet att
sträcka lådret och göra det smidigare för
afskärningen.

Vid landtbruksläroverken lärdes konsten
att af det i jorden befintliga. outtömliga läder-
förrådet tillskära så rnånga skor som möjligt,
oclr den ansågs vara ( Ien bäsla läraren. som i

det intensiva landtbruket länest hade bragt
alenna konst.

Den landtbrukare, som lyckades att på sin
jord erhålla höga skördar, hvilka antingen
fortfarande blefvo sig lika eller till och Ined

stego och som fiirvärfvade förmögenhet, till-
räknades. då man lrodde all mannen sör
skiirdarne. son förstånd och skicklighet det,

hvarför han hade att tacka sin jord, hvilken
frivilligt gaf, hvad som andra med allt sk p-

sinne och flil ir'ke ll ckades afvinna sir r.

De otaliga fakta som bevisade, att skördar-
ne aftogo ialla länder och trakter, bemötte
man lätt med den invändningen, att detta
blott låg i lancltbrukarens oförstånd, eller i
arbetet eller gödseln. Den som ännu fick rika
klöfver- eller betskördar på sina fält, begrep
icke, att en annan med den största påkostnad

af arbete och gödsel icke kunde göra sitt klöf-
vertrötta fält fruklbärarde för klöfver; för den
förstnämnde var det en omöjlig tanke att
hans rika klöfver- och betjord någonsin kun-
de blitva s7uft.

Då mannen gjorde skördarne likasom sko-
makaren sina skor. och likasom en skomaka-
re i Petersburg kan hafva nltta af en embets-
broders i Paris erfarenhet, så kunde en landt-
brukare iRothamsted eller iSachsen lemna
en annan i Yorkshire eller Baijern goda råd
med afseende på jordens behandling; och li-
kasom många länder utmärka sig för egen-
domliga fabrikater, Ryssland för sitt juftläder,

Irrankrike för sina saffianer, Baijern för sina
fina lackerade lädersorte( så trodde man, att
det isamma bemärkelse fanns ett danskt,
engelskt, franskt och tyskt landtbruk.

Föreställningar af dylik art om landtbruks-
fabrikationen beherrskade landtbrukslittera-
turen; de stora och vigtiga undersökningarne
af de Slcu.ssure och till och med af H DaDy up]>
nrärksammades icke af den prakttske monnen,

de stodo, såsom han trodde, i intet förhållan-
de till praktiken.

Ett åkerbrukssystem på ett litet stycke jord
å Möglin blef i Tyskland ett mönster för alla
landtbruk: man trodde der vara utrönt. att en
gifven gödselmängd lråmhringär pn equiva-
lent af säd, och att på alla ställen och i hvar-
je land samma mängd gödsel måste fram-
bringa samma mängd säd, och man utgick
reclan ifrån den synpunkten, att gödseln är
det material som lancltbrukaren förvandlar i
säd eller kött; man trodde att alla ängar, natur-
liga eller konstgjorcla, lemnade samma sorts
hö och att allt hö hade samma näringsvärcle;

efter hövärdet uppskattade man andra foder-
medels näringsvärcle; till och med koksaltet
hacle ett hiivårde; hvarje foclerslag hade sitt
gödselvärde; färgödseln var "brånnande",
hästgödseln "torr" och "varm", den saftiga
kogöclseln var lika nlttig för all jord.

De gödningsmedel, som i Möglin hacle en
gynnsam inverkan pä jorden, egde samma
verkan öfuer allt. Benmjölet, som der var utan
infhtande på sädesgröclorna, blef ansedt så-

som ej ntedförancle någon verkan på alla tys-
ka åkerfält.
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På en orts eller ett lands breddgrad, höjd
öfver hafuet, årliga regnmängd och regnets
fördelning efter årstiderna, på medeltalet af
klara och regniga dagar, vårens, sommarens
och höstens medeltemperalur. på maximum
och minimum af temperaturen under de olika
årstiderna, på jordens fysiska, kemiska och
geognostiska beskaffenhet, på alla dessa för-
hållanden gjordes intet afseende, vid de goda
råd som landtbrukarne ömsesidigt gåfvo
hvarandra, eller vid de förbättringar som den
ena rekommenderade åt den andra.

Med ordet "tfteorl" benämnde den praktis-
ke landtbrukaren de tillfälliga föreställningar
och förklaringar, som den ena eller andra
gjorde sig öfver landtbrukets fenomener, och
det förstås af sig sjelft, att det gällde såsom
grundsats, att "theorier" ickehade något vär-
de, att den praktiske mannen i sin verksam-
het icke borde låta leda sig af theorier, utan af
"omständigheter" och "förhållanden". Hvad
dessa omständigheter och förhållanden
egentligen voro för något, visste han ej. 'äff
kunna" eller "praktiken" var hufi.'udsaken; att
man ,eI, hvarpå deI beror "att kunna", deypä
lade man ingen vigt.

Till erfarenheten måste man hålla sig, med
theorien gjorde man icke en mager jord fet.

Landtbruket var en Aonst, af skickligheten
berodde resultaterna, så sade de praktiska
menniskorna, så länge man i århundraden
dref åkerbruket på fruktbar jord; men så kom
nöden, och då denna kom, då foderväterna
icke mera ville trifuas och äfuen den humus-
rika jorden icke mera ville producera någon
gödsel, då visade det sig, att den erfarne man-
nen var hjelplös som ett barn, och att hans
erfarenhet icke var något att bygga på; det
som han kallade för erfarenhet, var just ingen
erfarenhet åI Itkta sorten, som bestod profvet.

"Skulle naturvetenskapen gifva oss medel
i handen att oftare på samma stålle med alltid
Iika resultat kunna odla dessaviixter Qdöfver,
lucern, esparsett) :in som efter nutidens erfa-
renhet år fallet, skulle landtbrukaren hafva
funnit de vises sten, ty för dessa vä\ters för-
vandling i former, som öfuerensstämma med
de menskliga behofven, vilja vi sedan draga
försorg". (Se "Die Ernährung der Culturpflan-
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zen" von G. lValtz, Director der land- und
f orstwirthschaftlichen Akademie in Hohen-
heim. Stuttgart, Cotta 1857, s. 127). På så sätt
anropar en utmärkt praktisk man ur den då-
varande skolan vetenskapen om hjelp!

I slutet aj förra åLrhundradet hade landtbruk-
arne i gipsen och förut i me{ge1n funnit medel,
med hvilka det lyckades dem att öka klöfuer-
skördarne och dermed äfuen gödselproduk-
tionen utan humus eller gödsel, och då dessa
trollmedel icke meraville verka, så måste na-

turvetenskapen förskaffa dem blott en liten
bit aJ devises sten, så att de åter måtte få klöf-
ver, äfvensom rofvor, bönor och ärter att
växa, då deras skicklighet och erfarenhet icke
mera ville förslå härtill; de menade, att Gud
enkom Iör deras räkning skulle göra ett un-
derverk, icke för att bibehålla menniskosläg-
tet, utan för att spara dem besväret att tänka
öfver de källor, från hvilka Hans välsignelse
utgjuter sig. Ingen var i stånd att besvara den
frågan, huru liäng tid han kunde berälara att er-
häla skördar. Det stora flertalet trodde att de ej

skulle taga något slut och att det icke berodde
på jorden om den upphörde att vara fruktbar.

Hvarje praktisk lardtbrukare visste väI, att
hans förfäder på samma jord hade erhållit lika
så stora och ännu större sådesskördar, utan
allt tillköp af gödsel utifrån, men det föI1 ing-
en in att eftertänka, hvarföre fodervlixterna
icke mera ville trifvas så väl som förut. Att
sanna orsaken till den gödselbrist som nu
oroade honom, låg i jorden, var för honom en
otillgånglig tanke.

Men den praktiske mannen är sedan år-
tusenden densamme. Han, den afsvurne fien-
den till all "theori", hade gjort sig den theo-
rien, att hans jord vore outtömlig på fruktbar-
het, och den moderna landtbrukaren lämpar
åter alla sina handlingar efter den afteorien, att
de k2illor, som utifrån lemna honom medel till
återställandet al de afkastningar hans fält nu
lemna, också äro outtömliga!

Hvad som skulle blifva af hans fält, af lan-
det och dess befolkning om dessa källor verk-
ligen skulle kunna tömmas, det bekymrar ho-
nom icke. Den sorglöse, okunnige hushälaren
tror beständigt att det i morgon skall blifua
såsom det är i dag.
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Dessa voro de ledande idderna i landt-
bruks].r'ket ånda till år 1840.

Vid denna ticl hade bland naturvetenska-
perna kemien i sin utveckling hunnit blifua så
mycket sjelfståndig, att den kunde taga del i
utvecklingen på andra områden, och i det
kemistens arbeten sträckte sig till utforskan-
det af vilkoren för växternas och djurens lif,
berörde dessa arbeten äfuen landtbruket.
Våixfysiologien kände redar de förändringar,
som luften undergår genom vegetationspro-
cessen, så vål som kolsyrans inllytande på
förökningen aI vli-rternas kolhaltiga bestånds-
delar och på de gröna viLddelarnes förmåga
att under solljusets inverkan afsöndra syrgas,
men om ursprunget till vlixternas väte och
qväfue rådde ännu ovisshet: man trodde, att
vissa salter och jordarter, hvilka efter viixter-
nas förbränning qvarstannade i askan, voro
tiluäliga beståndsdelar, som omvexlade efter
växtplatsen och jordens geognostiska beskaf-
fenhet. Kemien började efter sin stränga me-
thod att på det noggrannaste studera v:Lxter-
na till alla deras delar; hon undersökte hvad
som var i bladen, stjelkarne, rötterna och
frukterna, hon följde med sin uppmärksam-
het gången af företeelserna vid djurens n:iring
och hvad som blef af födan i deras kropp, hon
analyserade åkerjorden från olika trakter af
jorden.

Det visade sig, att på alla jordmåner upp-
togo fröen, frukterna, rötterna och bladen i sig
vissa och desamma af jordens bestårdsdelar,
att askbeståndsdelarne icke voro tillfdlliga be
ståndsdelar, som omvexlade efter växtplat-
sen, utan att de tjenade till viirtkroppens ut-
veckling; att dessa askbeståndsdelar således
voro detsamma för viixtnäringen som bröd
och kött för menniskan eller loder för djuren;
att den fruktbara jorden innehåller mycket,
den ofruktbara mindre af dessa näringsäm-
nen; att den ofruktbara jorden blir fruktbar
om man ökar deras mångd i densamma.

Deral löljde i sig sjelft, att jorden måste
småningorn blifva ofruktbar, om genom od-
ling aJ vå\ter, och deras borttagande, förrådet
af dessa näringsämnen alltid blef mindre; att
jorden, för att blifua fruktbar, måste fullstän-
digt återgifuas det, som man tagit ifrån den-

samma; att om ersättningen icke blef fullkom-
lig, kunde man icke pårlikna att återfå lika sto
ra skördar, och att blott genom de förutnämn-
de beståndsdelarnes förökning i jorden, kun-
de afkastningarne höjas.

Kemien visade derefter, att menniskornas
och djurens föda förhäler sig, för att nyttja en
enkel liknelse. ideras kropp liksom ien ugn.
i hvilken de förbrånnas. Urinen och de fasta
exkrementerna äro askan efter födan, blan-
dad med sot och ofullkomliga produkter af
dennes förbränning.

Statlgödselns verkan på jordenvar härefter
lätt förklarlig, då man i n:imnde gödsel kunde
återgifua jorden det som man i de odlade v:ix-
terna borttagit från jorden, men att man med
den på egendomen producerade stallgödseln
icke på längd kunde bibehålla jordens v:i,xt-
kraft, emedan man i stallgödseln icke återgaf
jorden något af allt det, som man i säd och
kreatur hade fört till ståderna eller exporte-
rat.

Om landtbrukaren lortfarande ville erhålla
höga afkastningar af sin jord, måste han dra-
ga omsorg för att de näringsämnen som sak-
nades i stallgödseln, ersattes ur andra källor,
ly jordens halt af dessa näringsämnen är
mycket begrlirsad, och då kemien med störs-
ta bestämdhet utrönt detta, så vore det oför-
ståndigt att handla så, som om dess förråd
derafvore outtömligt; om landtbrukaren icke
sörjde för denna ersättning, så måste det för
hvarje fält komma en tid, då det icke mera
kunde lemna några skördar.

Landtbrukarens uppgift bestar icke uti att
på jordens bekostnad erhålla rika skördar,
hvilka endast förorsaka att jorden tidigare blir
utsugen, utan det ligger så väl i hans som i
menniskoslägtets intresse, att han erhåller
rika och alltid stigande afkastningat som ald-
rig upphöra att vara det.

Om landtbrukaren gör sig möda att reflek-
tera ötver sitt )Tke, så skall han inse, att det är
en inbillning att tro, det han har den ringaste
makt öfver sin jord eller att någon konst och
skicklighet kan framkalla en lönande skörd af
en växt på en jord, hvars sammansättning
icke är för densamma lämplig; han har blott
skenbart ett val, ty icke han utan jorden väljer
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de väter, som lämpa sig för densamma, han
endast framförer dem till jorden och hans
skarpsinnes verksamhet består deri, att han
vet att uttyda hvad hans jord säger honom.
Hvad som ligger i hans förmåga och utgör
hans konst inskränker sig till att upptäcka de
brister och undanrödja de motstånd, som
hindra hans jord att löna honom för den sköt-
sel han egnar den.

Hvad som han kal\ar Iör "ornstrindigheter"
och "förhållantlen ", efter hvilka han utöfvar
sitt yrke, är naturlogar, som han måste lära
kånna om han vill beherrska dem, ty annars
är han en slaf af dessa lagar.

Allt, hvad vetenskapen lärer derom, leder
honom icke från mäet, utan ger hans åtgöran-
de först den rätta riktningen, likasom hans
konst och hvad han kallade sin erfarenhet
dervid äro alldeles oumbärliga, för att göra
hans kännedom o\n "omstAndigheter" och
" förhållartden " fruktbar och vinstgifvande för
hononr-

"Aft ueta" är ickemotsatsen till "ott hunna",
utan förmedlar bloll d.en rdtta hunshopen.

Vetenskapen står icke gentemot praktiken
som en främmande sak. utan midt i densam-
ma; hon bifaller då pråktiken gör rätt och sLyd-
dar landtbrukaren för misstag, som skulle
ådraga honom skada; hon visar hvarpå hans
jord lider brist och hvarpå den har öfverflöd
och hur han måste förfära, för att på ett nlttigt
sätt tillgodogöra sig jordens rikedom.

En blick på naturvetenskapernas historia
visar, att då i stållet för en rådande lärosats
kommer en ny, så är denna nya lärosats icke
en fortgående utveckling af den gamla, utan
raka motsatsen till densamma. En falsk lär<>

sats utveckl sig på samma sått som en sarn,

men clen ena dör bort, emedan den icke har
några rötter, då den ändra deremot vdxer och
tilltager Den falska läran leder nemligen, i sin
vidare utveckling, till slutsätser och åsigter,
som hvar och en slutligen erkänner såsom
förnuftsvidriga eller beständt omöjliga, och
hon lemnar då rum för en annan, som är mot-
satsen till henne sjelf; såson sanningen alltid
är till villfarelsen.

Så följde på den phlogistiska läran, enligt
hvilken förbränningen ansågs som en sönder-
delning, den antiphbgistiska, genom hvilken
man lärde kånna förbränniDgen som en fören-
lngsproce.s.r, men m?irk väI, den nya lärosatsen
var en följd af den gamlas utveckling, denne
sednare måste falla då den ledde till den ab-
surda slutsatsen, att phlogiston hade en nega-

tiv tyngd och gjorde kropparne lättare då den
förenade sig med dem, och tyngre om den
bortgick ifrån dem.

I detta förhållande stod ätuen den nya läran
till den gamla med hänseende till viixtlifvet;
den sednare antog, att våxternas egentliga
näring och just den, som betingar landtbruks-
produkternas tilltagande i massa, vore af or-
ganisk natur, det vill säga, bildades i viixt- el-
ler djurlifvet.

Den nya läran deremot antog, att alla vär-
ters närine (med undantag af svamparnes)
vore af oorganisk natur och att mineralet i
värtkroppen förvandlades till förare af en or-
ganisk verksamhet; plantan bildar af oorga-
niska elementer alla värtkroppens beståLnds-
delar och i denna, a{ de lägre, de högst sam-
mansatta hvaraf blodet består, hvilket gifuer
den djuriska organismen sin skapnad.

I motsats till den gamla läran erhiill den
nva namnet " Minera[theori ".
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