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11. okt., 2017 – Jason Ross: Dette er 2. lektion i 

rækken af diskussioner om Lyndon LaRouches økonomi-

ske teorier og anvendelse, for at få USA til nu at tilslutte 

sig det Nye Paradigme. Vores hovedfremlægger i dag er 

Ben Deniston, og med os i dag har vi et live-publikum i 

New Jersey. I serien vil vi rotere mellem forskellige ste-

der med live-publikum. 

Dagens emne er introduktion til LaRouches måleme-

toder for økonomisk fremskridt. Under diskussionen 

senere bliver der lejlighed til at stille spørgsmål og kom-

mentere. Det gøres lettest på kursus-websiden. På You-

Tube kan man også tilføje spørgsmål og kommentarer, og 

I kan også sende en e-mail til os på:  

basement@larouchepac.com   

Vær så god, Ben. 

 

Ben Deniston: Dette er lektion 2 i vores undervis-

ningsserie, og for blot lige at samle tråden op fra sidste 

uge, vil jeg blot referere til de fire aspekter af det nuvæ-

rende økonomiske sammenbrud i USA. I dag vil vi be-

gynde at behandle, hvad vi kan gøre, men faktisk: Hvad 

er de underliggende, videnskabelige principper, der be-

stemmer rammen for det, vi må gøre for at vende sam-

menbruddet i USA’s økonomi? Som vi diskuterede i 

sidste uge, kan man analysere krisen i amerikansk øko-

nomi på forskellige måder, men vi definerede disse fire 

aspekter af den økonomiske sammenbrudsproces: På den 

ene side har vi den finansielle boble, der er klar til at 

briste, på en værre måde end i 2007-2008; vi har sam-

menbruddet i infrastruktur i USA, som er et spørgsmål 

om liv eller død, som vi så i sidste uge; vi har det fortsat-

te kollaps i den amerikanske befolknings fysiske leve-

standard; og vi har dette kulturelle udtryk for det, man 

har kaldt ’fortvivlelsens sygdomme’; det faktum, at man-

ge amerikanere, arbejderklasseamerikanere i den arbejds-

føre alder, midaldrende amerikanere, der afslutter deres 

liv før tiden gennem anvendelse af narko (og medika-

menter), gennem selvmord og alkoholmisbrug, og som er 

endnu et udtryk for en generel sammenbrudsproces i 

amerikansk økonomi. Samlet set får man et væsentligt 

billede af, hvad vi som land konfronteres med. Hvad er 

det, vi skal overvinde for at sikre vores nations fortsatte 

beståen på dette krisetidspunkt?  

Som vi diskuterede i sidste uge, så er dette faktisk en 

generel udvikling, som hr. LaRouche forudsagde med sin 

trippelkurve-analyse, med start i midten af 1990’erne; og 

det, vi i dag ser, er et udtryk for dette.  

For at føje endnu et element til denne sammenbruds-

proces, som det er blevet diskuteret i den seneste kam-

pagne, er et relateret element kommet ind i den politiske 

diskussion på det seneste, nemlig kampagnen for en løn, 

man kan leve af, f.eks. Det er endnu et udtryk for denne 

sammenbrudsproces; det faktum, at det er absurd at for-

søge at leve af en mindsteløn i dag i USA, det er simpelt 

hen latterligt, lønnen er så lav i forhold til samfundets 

leveomkostninger, og der har været et krav om en for-

dobling af mindstelønnen, 15 dollar i timen osv., og det 

er endnu et nyttigt, pædagogisk referencepunkt at studere, 

for efterhånden, som vi ser på disse spørgsmål, så bliver 

dette problem ikke løst ved at yde flere penge i sig selv. 

Spørgsmålet er: Hvad er det, som vil skabe den fysiske 

værdi; hvad gør, at dit job kan betale sig fysisk? Dét er 

det spørgsmål, vi må stille. Folk skal absolut have en løn, 

de kan overleve af, skal kunne finde sig en karriere, man 

kan glæde sig over og bidrage til samfundet med, og 

forsørge din familie med ét job, én karriere. Hvordan når 

vi frem til dette; det når man ikke ved blot at ændre løn-

nen i sig selv. Det er altså endnu en vinkel af denne 

sammenbrudskrise, som jeg mener, det amerikanske folk 

absolut må blive uddannet omkring i denne sammenhæng. 

Hvordan kommer vi ud af denne krise? Som vi har 

diskuteret, så finder der et massivt program for vækst 

sted i hele verden, under anførelse af Kinas Bælte & Vej 

Initiativ, og med et åbent tilbud til USA om at gå med i 

denne proces. Det kan sikre en storstilet genopbygning af 

USA i samarbejde med andre nationer ved at tilslutte sig 

dette Bælte & Vej Initiativ. Det er den politiske handling, 

der ligger på bordet. Men det, vi ønsker at behandle i 

denne undervisningsrække; det, vi gerne vil diskutere, er 

de underliggende, videnskabelige principper, der ligger 

til grund for det, som faktisk vil skabe vækst og udvik-

ling. Hvad er det for underliggende principper, der er 

årsag til, at Kinas aktuelle Bælte & Vej Initiativ rent fak-

tisk fungerer og i vid udstrækning er succesfuld? Hvad er 

videnskaben bag; hvad er det, der faktisk får dette til at 

fungere, i modsætning til andre programmer, som ikke 

fungerede? Dette går tilbage til spørgsmålene om, hvad 

virkelig økonomi er.  

Vi vil gå direkte til det, der grundlæggende set er må-

lemetoden for økonomisk analyse og diskussion i dag. 

Når man spørger, ’Hvad er status for vores økonomi? 

Vokser den, mindskes den, hvor meget er den vokset, 

hvordan ville vi måle det, hvis den vokser, hvordan ville 

vi forudsige det?’ Dette handler ofte omgående om 

https://www.youtube.com/watch?v=sWcFDt3yfiA
mailto:basement@larouchepac.com
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spørgsmålet om bruttonationalprodukt, BNP, som kan 

beregnes på flere forskellige måder, men ideen er grund-

læggende, at man opsummerer den totale monetære vær-

di af de producerede varer og tjenesteydelserne i økono-

mien som helhed. I langt størstedelen af de nuværende 

diskussioner om økonomi angives BNP som udgangs-

punktet, målemetoden, referencepunktet man bruger, når 

man diskutere, hvad status for økonomien er, og om den 

gå op eller ned. Det er grundlægende set en af de mest 

citerede og fundamentale målemetoder, der diskuteres og 

bruges. Og det er totalt bras, det er latterligt, det adresse-

rer ikke virkelig økonomisk vækst, og det vil vi gå i dyb-

den med i dag.  

Hvis vi skal have et succesfuldt, nyt paradigme, som 

vi diskuterede i sidste uge; hvis vi skal have en succes-

fuld idé om, hvordan USA skal yde positive bidrag til 

Bælte & Vej Initiativet, må vi have et nyt grundlag for at 

forstå menneskelig økonomisk udvikling og fremskridt. 

Det vil ikke komme fra standardlærebøger i økonomi i 

dag, med ting som BNP som standardmålemetode; det vil 

komme fra hr. LaRouches arbejde. Jeg vil ikke bruge 

meget tid på fejlslutningerne i BNP, men blot nævne et 

eksempel, som jeg mener, viser pointen ret klart. Dette 

var et initiativ fra 2014, hvor den Europæiske Unions 

officielle, statistiske kontor kom med endnu et fremstød 

for at sikre, at alle nationer i EU skulle foretage en vurde-

ring af prostitution og narkoforbrug i deres nationaløko-

nomier! At dette var nødvendigt for at måle det totale 

netto BNP i eurozonelandene. Det havde allerede været 

sagt, at det skulle medregnes, men de så på det og sagde, 

at disse lande ikke gjorde det godt nok med at måle jeres 

prostitution og narkoforbrug; vi har ikke et rimeligt nøj-

agtigt skøn over jeres faktiske BNP; vi ved ikke, hvordan 

det går med jeres økonomi, hvor mange narkomaner, I 

har, og før vi får disse tal, får vi ikke et nøjagtigt mål for, 

hvordan jeres økonomi har det.  

Jason Ross: De mente det på en positiv måde; at dette 

var en del af økonomien, på en positiv måde … 

Ben Deniston: Ja, absolut … at salget af prostitution 

og narkotika bidrog til et højere BNP i deltagerlandene! 

Jeg citerer New Yorks Times fra 2014: »Fra og med sep-

tember er det et krav til alle lande i EU at medregne han-

del med sex, narkotika og andre undergrundsvirksomhe-

der som en del af en revurdering af Eurostats, det euro-

pæiske statiske kontors, økonomiske målemetoder. For-

målet med at medregne alting, herunder også syndens 

sold, er at få et mere nøjagtigt billede af alle landes brut-

tonationalprodukt.« Man kunne tilføje ’gross’ i betydnin-

gen ’klam’. De skriver, fordi BNP er så vigtigt et tal, der 

kan ændre den nationale politik og skabe eller ødelægge 

politikere, ønsker EU, at tallene »bedre skal reflektere de 

økonomiske omstændigheder«, iflg. en talsmand fra Eu-

rostat.  

Dette er måske et ekstremt tilfælde, men et meget pas-

sende og vigtigt eksempel på BNP-begrebets forkerte 

slutninger, at, hvis man har en stor bølge af heroinforbrug, 

og hvis folk bruger deres livsopsparing på et heroinmis-

brug og bruger flere penge på det, ja, så bidrager det altså 

til et højere BNP, og nu ser jeres økonomi bedre ud … 

Det viser hele absurditeten i denne fremgangsmåde. 

Men, hvad går man så ud fra, hvis man ikke går ud fra 

en opsummering af monetære værdier og salg og alt det; 

hvad er så grundlaget, udgangspunktet for at måle sam-

fundsøkonomiens fremskridt? Hr. LaRouche er den fø-

rende ekspert i verden med sin definition af, hvad virke-

lig økonomisk videnskab er.  

Vi har flere citater fra hr. LaRouches økonomiske læ-

rebog, »So, You Wish to Learn All About Economics?«, 

og vi vil behandle emnet om, hvordan man begynder at 

måle den reelle økonomi, som en fysisk proces.  

Ross: (Citat) »Det signifikante træk ved maskinen, der 

får energi fra varme, er det funktionelle forhold mellem 

forøgelsen af den varme, der tilføres sådanne maskiner, 

og forøgelsen af maskinoperatørernes evne til at udføre 

arbejde. Ud fra en undersøgelse af dette funktionelle 

forhold, definerede Gottfried Leibniz (1646-1716) begre-

berne kraft, arbejde og teknologi i den fysiske videnskab. 

Studiet af dette funktionelle forhold, forlænget fra det 

specifikke tilfælde med maskinen, der får energi fra var-

me, og til alle andre træk af den produktive proces, ud-

gør emnet for fysisk økonomi.« 

Dette er altså fra de indledende afsnit på side 1, og vi 

har endnu et citat fra side 11 i kapitel 1: 

»Betydningen af maskinen, der får energi fra varme, i 

den økonomiske proces som helhed, måles gennem den 

økonomiske målestok for den totale (og gennemsnitlige) 

menneskelige indsats. Billedet af denne målestok formid-

les gennem begrebet om at skabe den samme ’market-

basket’ (billedet af en kurv, der indeholder et forud aftalt 

udvalg af livsnødvendigheder; standard-vareudvalg, -

red.) pr. person gennem en mindre arbejdsindsats fra 

samfundet som helhed, og at indholdet af denne kurv kan 

forbedres mht. kvantitet og kvalitet, uden at udlægget for 

samfundets arbejdsindsats øges. Med andre ord, så er 

arbejdsbesparende metoder kernen i det resultat, der skal 

måles i politisk økonomi. Dette er den korrekte målestok, 

der skal anvendes for Udregning af Nationalindkom-

sten.«  

Her introduceres vi altså for nogle meget anderledes 

ting, man skal se på. Ét, hr. LaRouche indleder teksten 

med at se på hele den rolle, som maskineri, der kører på 

varmeenergi, spiller, og den virkning, dette har på arbej-

dernes evne til at udføre arbejde. Vi taler altså om ar-

bejdsstyrkens evne til at producere det, samfundet har 

brug for. I det andet citat fra side 11 refererer han til no-

get, vi vil behandle senere, især i lektion 6, og som er den 

rolle, som ’varekurven’ spiller, som en måde, på hvilken 

man kan vurdere, hvad samfundets basale fornødenheder 

er. Når man først har defineret dette, ikke som absolut 

fastlagte genstande, som han siger, ’varekurvens indhold 

vil forøges mht. kvantitet og kvalitet med tiden’ således, 

at de fysiske varer, der medgår til at opretholde samfun-

det, vil øges i kvantitet og kvalitet; men hvis dette define-

res som et givent input, kan man begynde at måle, hvad 

er arbejdsstyrkens evne til at producere dette nødvendige 

input? Det er den første ramme, man må definere, for 

blot at tilnærme sig en reel fysisk-økonomisk vurdering; 

dette er, hvad der skal diskuteres; hvordan ændres ar-

bejdsstyrkens evne til at producere de varer, der opret-

holder samfundet, der sikrer, at samfundet kan gøre 
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fremskridt til højere niveauer. Dét er udgangspunktet. Jeg 

tror ikke, heroinforbrug er noget godt og vigtigt bidrag 

hertil, det hjælper vist ikke så meget.  

Ross: Det er der ikke så mange mennesker, der vil 

være uenige i; men begynd nu ikke at tale om kasinoer; 

de er altså meget vigtige for økonomien … 

Deniston: Selv de artikler, der dækker fremstødet for, 

at EU skal inkludere narkoforbrug i BNP, der er artikler, 

der siger, at folk erkender, BNP ikke er så godt, men de 

bruger det stadig overalt, selv om de erkender, at det ikke 

giver nogen mening, så er det mest brugt som grundlag 

for at foretage disse vurderinger.  

Vi ser altså med det samme, at hr. LaRouches arbejde 

definerer en fysisk proces mht. menneskets produktive 

evne i relation til samfundets behov. Vi har endnu et citat 

fra kapitel 2 af ’So, YouWish …’, som er en målestok, vi 

virkelig vil behandle. Dette er den ultimative målestok, 

som vi kommer til og vil behandle igen og igen i hele 

denne undervisningsrække, og som er Potentiel Relativ 

Befolkningstæthed.  

Vi introducerede altså ideen om at forstå arbejdsstyr-

kens fysiske, produktive evne, specifikt mht. dens for-

hold til de varer, samfundet har behov for. Men, hvordan 

skal vi så vurdere denne arbejdsindsats’ generelle virk-

ning og succes? Hvordan får man en endelig vurdering af, 

hvor meget denne proces er ved at vokse eller mindskes? 

Hvad er den virkelige, generelle målestok for økonomisk 

vækst eller stagnation? Dette var hr. LaRouches store 

opdagelse af potentiel relativ befolkningstæthed. Vi 

nævnte det i sidste lektion, men vi følte, at det var bedst 

at citere hr. LaRouches definition af dette direkte: 

Ross: I kan følge med på side 24-26 i jeres bog. 

LaRouche skrev:  

»Det er umiddelbart forståeligt, at menneskets øgede 

magt over naturen (omgivelserne) lettest måles som en 

mindskelse af det beboelige landområde, der kræves for 

at opretholde en gennemsnitlig person. Dette måler ar-

bejdsstyrkens økonomi på den mest effektive måde; denne 

målestok kan anvendes på alle, og alle former for, sam-

fund, uden hensyn til det brede udvalg af forskelligheder 

i den interne kultur og struktur blandt samfund generelt. 

Betegnelsen for denne målestok er, i sin første til-

nærmelse, befolkningstæthed. I betragtning af et sam-

funds niveau af praktiseret teknologi, hvor mange perso-

ner kan da opretholdes, pr. km², udelukkende ved hjælp 

af dette samfunds befolknings arbejdsstyrke? 

Men, før vi fortsætter vore målinger, må vi foretage 

visse tilpasninger i vores definition af befolkningstæthed.  

For det første, så er der forskelle i landområders kva-

litet mht. menneskelig beboelse. Denne forskellighed er 

trefold. I forhold til kulturens teknologiske niveau er der 

forskelle i kvaliteten af egnethed og frugtbarhed for men-

neskelig beboelse og anden anvendelse. Menneskelig 

beboelse efterlader imidlertid ikke landområder i en 

permanent fastlagt tilstand. Kvaliteten af beboelighed og 

anden anvendelse forværres af virkninger af udtømning; 

hvorimod kvaliteten forbedres gennem metoder, der om-

fatter kunstig vanding, gødning osv. Sluttelig er ændrede 

teknologier en ændring i kvaliteten af de landområder, 

der er mest egnede til menneskelig anvendelse. Disse tre 

former for interagerende forskelligheder i kvaliteten af 

landområder må tages i betragtning, når man sammen-

ligner »beboeligheden« af én km² med en anden. Disse 

tre hensyn definerer den forskellige kvalitet af landområ-

der som den relative værdi af en km². I stedet for at måle 

simple km², må vi måle relative km². Vi må således måle 

relativ befolkningstæthed. 

For det andet, så er der som regel en betydelig forskel 

på den befolkningsstørrelse, der kunne opretholdes med 

de eksisterende teknologiske niveauer, og så den aktuelle 

befolkningsstørrelse. Det er førstnævnte, som vi må måle, 

når vi sammenligner kulturers forskellige niveauer af 

teknologisk udvikling. Vi må måle den potentielle befolk-

ning, således defineret. 

Vi må måle den potentielle, relative befolkningstæthed. 

Dette er den grove målestok for ét kulturniveaus overle-

genhed over et andet. Dette er målestokken for økono-

misk fremskridt; det er målestokken for arbejdskraftens 

økonomi … 

Vi må gå endnu et skridt videre. Af årsager, der vil 

blive vist, som vi går frem i teksten, så er den kvantitet, vi 

må måle, raten af forøgelse af potentiel, relativ befolk-

ningstæthed. 

Denne målestok er raten af arbejdskraftens økonomi, 

den rate, ved hvilken arbejdskraftens produktive evne 

forøges. Af årsager, som vi senere vil vise, er dette det 

eneste, videnskabelig grundlag for at måle økonomisk 

værdi. Målestokken for økonomisk værdi er raten af for-

øgelsen af potentiel, relativ befolkningstæthed, i forhold 

til det eksisterende niveau af potentiel, relativ befolk-

ningstæthed«.  

(side 24-26)   

Deniston: Dette er et grundlæggende koncept, som vi 

vil vende tilbage til hele serien igennem, det, som 

LaRouche har identificeret som kernen af resultaterne af 

hans fundamentale, økonomiske opdagelse; at man har en 

generel, fysisk, videnskabelig målestok for at vurdere 

fremskridt eller tilbagegang osv. af en økonomi og sam-

menligning af økonomiers succes, og det handler om 

denne potentielle, relative befolkningstæthed.  

Jeg har netop set et sjovt eksempel, et lille eksempel, 

men jeg var til en af vore koncerter – jeg tror, det var i 

Boston i anledning af 11. september, eller mindekoncer-

ten for Kennedy i Boston – og jeg var på hotellet og så et 

program fra Discovery-kanalen, der handlede om denne 

familie, der levede uden forbindelse til samfundet i vild-

marken i Alaska – hvad de måtte gøre for at finde mad, 

de måtte jage, fiske og opbygge tilstrækkelige lagre i 

sommer- og efterårsperioden til vinterperioden, så de 

kunne overleve, og de måtte holde deres bolig passende. 

Og den sjoveste pointe fra standpunktet om det, vi taler 

om her, er, at de faktisk ikke kunne overleve med blot en 

husstand; hvis de havde fortsat, ville de have overfisket, 

dræbt alle byttedyrene, de kunne ikke engang opretholde 

ét enkelt hus, men måtte rotere mellem to eller tre huse 

året igennem for blot at skaffe de fysiske fornødenheder 

til at opretholde én familie, der levede i vildmarken. Det 

er en meget lav potentiel, relativ befolkningstæthed; det 

var nødvendigt med 3 huse plus omgivelser pr. familie i 

territoriet. Det er måske et fjollet eksempel, men … 
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Ross: Det er ligesom at genskabe en verden uden tek-

nologi. 

Deniston: Netop. Man får en dyb følelse af, at, hvis 

der ikke var nogen arbejdsprocesser i deres omgivelser, 

hvad det så kræver for faktisk at opretholde en enkelt 

familie. Det er en dramatisk ændring i moderne samfund. 

Vi vil vende tilbage til dette og forklare det på for-

skellige måder.  

I dag vil vi fokusere på arbejdskraftens produktive 

evne. Hvordan begynder man at vurdere og forstå og få 

indsigt i, hvad det er for faktorer, der ændrer den afgø-

rende målestok, arbejdsstyrkens evne til at ændre sine 

produktive karakteristika.  

Vi har to case studies: Den ene er blot en meget kort 

gennemgang af landbrug, blot ganske overfladisk; der 

kan gøres meget mere. Den anden er en mere detaljeret 

undersøgelse af jern- og stålproduktion. Men for blot at 

se på denne case study om landbrug: På denne grafiske 

fremstilling ser vi et meget hurtigt billede fra USA’s 

historie, der strækker sig fra omkring nationens grund-

læggelse og frem til år 2000. Og det enkle spørgsmål er: 

Hvilken procentdel af USA’s arbejdsstyrke var nødven-

dig for at arbejde ved landbruget, i produktion af fødeva-

rer? Som det blev forklaret i nogle af de tidligere citater, 

så bidrager fødevareproduktionen til hovedkomponenter 

i ’kurven’ af fornødenheder, det fornødne input for at 

opretholde samfundet. Og man kan stille det enkle 

spørgsmål: Hvilken procentdel af arbejdsstyrken må være 

direkte engageret i produktionen af denne kurv af fornø-

denheder? Og som referencepunkt, så bør kvantiteten og 

kvaliteten forbedres i tidens løb, så der er ikke bare tale 

om en fastlagt værdi, og i tider med fremskridt har vi set, 

at fødevarernes kvalitet er forøget og forbedret i tidens 

løb.  

 
I denne case study fra USA ser man denne dramatiske, 

forsatte nedgang i den totale procentdel af arbejdsstyrken, 

som må være engageret i landbrugsaktivitet for at opfyl-

de kravene til kurven af fornødenheder, og som begynder 

ved omkring 90 % og når ned til blot nogle få procent i 

den seneste periode. 

Denne grafiske fremstilling viser selvfølgelig ikke alt, 

jeg vil kvalificere det og bemærke, at de seneste 30 års 

landbrugspolitik ikke nødvendigvis har været gavnlig. 

Der har været visse degenerative virkninger, så man har 

brug for en bedre analyse end denne enkle graf for at gå i 

dybden med denne situation. Men bortset fra dette, hvis 

ser op til perioden af måske 1950, 1960, ser man klart, at 

en stadig mindre del af befolkningen er involveret i land-

brugsproduktion. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi 

spiser mindre nu, men at det kræver færre mennesker at 

producere de nødvendige varer. Man ser på billedet en 

enkel rækkefølge af landbrugsteknologier, fra at behandle 

markerne ved hjælp af dyr, til diverse former form 

dampmaskiner og sluttelig forbrændingsmotoren og frem 

til moderne, utrolige, massive traktorsystemer, der er 

direkte forbundet til GPS og avancerede satellitbilleder af 

landbrugsjorden. Én af vore medarbejdere, Bob Baker, 

har på en konference for nylig givet en sjov og engage-

rende præsentation af – vi kan vedlægge et link senere i 

videobeskrivelsen. Men det er et godt eksempel, hvor 

man ser teknologisk fremskridt og andre faktorer, som på 

dramatisk vis øger arbejdskraftens produktive evne; et 

forholdsvist enkelt eksempel.  

Med det andet eksempel kommer vi ind på hovedpar-

ten af resten af dagens præsentation. Vi vil gå lidt mere i 

detaljer og vil få lidt mere indsigt, når vi ser på nogle 

case studies, der blev gennemført direkte under hr. 

LaRouches opsyn og supervision i 1980’erne – omtrent 

på det tidspunkt, hvor han skrev bogen, »So, You 

Wish …«. Han arbejdede direkte med visse personer for 

yderligere at demonstrere sine økonomiske principper. Vi 

citerer fra en af de artikler, der kom som følge af disse 

case studies, og som giver en nyttig opsummering af det, 

LaRouche gjorde. Dette er fra 1985, en artikel i Fusion 

Magazine: 

»I 1982 begyndte en fælles indsatsstyrke fra Fusion 

Energy Foundation og Executive Intelligence Review, 

stiftet af Lyndon H. LaRouche, at undersøge karakter-

trækkene i transformationen af teknologi, der optrådte i 

landbruget, transport, jern og stål, elektricitetsproduktion 

og andre industrier i USA’s historie. Opgaven gik ud på, 

hen over en industris eksistens, at undersøge relationen 

mellem relativt energiforbrug, relativ energigennem-

strømningstæthed, relativ kapitalintensitet og produktion 

pr. person, pr. individ i arbejdsstyrken, og pr. industri-

operatør. Arbejdsgruppens mål var at definere en mate-

matisk funktion, i hvilken indholdet af målt arbejde må-

les i enheder for negentropi (negativ entropi).« 

De, der har gjort deres hjemmearbejde, kender sikkert 

disse betegnelser og koncepter fra kapitel 1 i LaRouches 

bog. Dette er grundlæggende set en række case studies, 

der tager mange aspekter op af det, han efterlyste og de-

finerede i sin lærebog i økonomi. I dag vil vi specifikt se 

på en case study, der ser på produktionen af jern og stål 

igennem USA’s historie, og forsøge at få en indsigt i, 

hvad det er for faktorer, der har ændret arbejdskraftens 

produktive evne. For at vinde indsigt i, hvad det er for 

universelle egenskaber, som vi bør holde udkig efter og 

være opmærksomme på og forsøge at finde, når vi ser på, 

hvordan vi skal bevæge samfundet fremad i dag og rent 

faktisk adressere den økonomiske krise, der nu hærger 

vort land.  
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Jeg lægger ud med at referere til denne graf, som jeg 

synes er en ret sjov illustration af den rolle, som jern som 

et element spiller i menneskelig økonomisk aktivitet. Vi 

har her et udsnit af det periodiske system målt op imod 

det totale forbrug i den globale økonomiske aktivitet af 

hvert enkelt element, som det ville være sjovt at undersø-

ge og lege med. Som I kan se, har jern, Fe, en helt anden 

størrelsesorden end noget andet element. Vi ser hurtigt, at 

jern vægtmæssigt som element er langt det mest anvendte 

i hele det periodiske system. I dag anvendes det naturlig-

vis mest som stål, med jern som den fremherskende ho-

vedkomponent. Det er ofte blevet sagt, at stålproduktion i 

sig selv ikke er nogen tilnærmelse af økonomisk vækst; 

man kan se på stålproduktion som en god indikator af 

dets eget niveau af økonomisk vækst. Ikke helt så god en 

målestok som potentiel, relativ befolkningstæthed, men 

det er en rimelig logisk konsekvens, fordi det er så afgø-

rende en komponent for vækst og udvikling. 

I denne interessante case study undersøgte de, under 

de betingelser, som hr. LaRouche definerede i det netop 

oplæste citat, produktionen af jern og stål igennem 

USA’s historie. Her ser vi en første, gentaget visning af 

denne proces. På den nederste akse har vi tid i USA’s 

historie, fra før nationens officielle grundlæggelse og 

frem til 1975; og på den vertikale akse har vi produktivi-

tet. Produktiviteten er målt i tons produktion pr. operatør 

pr. år, hvor en operatør vil sige en arbejder direkte i jern- 

og stålindustrien. Så vi måler ikke blot den totale produk-

tion i sige selv, eller den totale monetære værdi af pro-

duktionen i sig selv, som det måske ville være inkluderet 

i BNP. Vi stiller et andet spørgsmål: Hvad er produktivi-

teten hos den gennemsnitlige arbejder i denne industri 

hen over tid. Vi ser en temmelig fascinerende vækst i 

antal tons produktion pr. arbejder, for hele den nationale 

industri, hen over USA’s historie. Forfatterne af denne 

case study analyserede det til afgørende teknologiske 

udviklinger i fremstillingsprocessen for jern og stål. Det-

te indikeres med kurvernes forskellige farve. Den første 

fase er trækulsbaserede smelteovne; disse erstattes så 

med antracitkulbaserede smelteovne lidt senere, og man 

ser en forøgelse i den producerede mængde pr. operatør, i 

forbindelse med dette skifte. Der var et stort spring i pe-

rioden med teknologisk udvikling, der blev drevet frem 

af Carnegie, i forbindelse med Carnegie-æraen; store 

spring i produktivitet knyttet til denne periode. Der kom 

endnu en stor bølge i perioden op til mobiliseringen til 

Anden Verdenskrig, og så perioden op til toppunktet i 

midten af 1970’erne, som er knyttet til Kennedy-æraens 

Apollo-program, der var sidste gang, vi havde teknolo-

gisk udvikling som en væsentlig motor, og vi ser her 

dette programs biprodukter udtrykt i stålproduktionen i 

USA. Så vi ser her en temmelig fascinerende fremvisning 

af væksten i arbejdskraftens produktive evne i tidens løb.  

Spørgsmålet er så, hvad ligger til grund for dette; 

hvad er de karakteristika, der er knyttet til denne vækst? 

Her på det næste udsnit ligner kurverne de første – vi kan 

skifte frem og tilbage – der er afgjort nogen forandring, 

men man ser en lignende struktur i kurverne generelt. Det, 

der måles her, er ikke produktivitet pr. operatør over tid, 

men derimod det, LaRouche definerer som energi-

gennemstrømnings-tæthed (EGT) over tid.
1
 Her har 

forfatterne set på, hvad er energigennemstrømningstæt-

heden i højovne, der er involveret i den produktive pro-

ces? Med hensyn til enheden, så målte de i millioner af 

btu, idet btu er en energienhed, british thermal units – 

millioner af btu pr. m² pr. time. Dette er en målemetode 

for EGT; hvad er EGT over tid pr. tværsnitsareal eller 

volumen. Dette vil vi behandle meget mere, især i den 

næste lektion. Hr. LaRouche definerer EGT som et afgø-

rende begreb for forståelsen af menneskelig økonomisk 

vækst. Så vi bruger hr. LaRouches reference til EGT og 

analyserer denne proces ud fra dette standpunkt, og ser 

dette. Så knyttet til det, vi allerede har set som spring i 

arbejdskraftens produktivitet, ser vi et korresponderende 

spring i EGT i den teknologiske aktivitet i produktions-

processen.  

De af jer, der har læst jeres hjemmearbejde, vil være 

bekendt med denne graf. Det er de samme data, som vi 

netop så, men denne graf blev lavet til den artikel, som 

var en del af hjemmearbejdet til denne lektion. Vi ser her 

en kombination af de seneste to grafer. I stedet for at 

måle enten EGT i produktivitet i forhold til tiden, måler 

vi EGT i produktionen direkte. Tiden har ikke en måle-

akse; det er bare vist dér, hvor de hører til. Den horison-

tale akse er EGT igen i de samme enheder og måleenhe-

der, og den vertikale akse er igen produktivitet. Her be-

gynder vi at se et endnu mere tydeligt og interessant ud-

tryk for den rolle, som teknologiske revolutioner, og som 

EGT, spiller som afgørende faktorer, der knytter sig til 

forøgelsen af arbejdskraftens produktive evne. Igen, den 

form for måleenheder, vi må tænke på og have som ud-

gangspunkt, hvis vi skal begynde at tænke på og at vende 

den økonomiske krise, vi befinder os i, i dag. Dette var 

noget af en bekræftelse af hr. LaRouches konceptuelle 

forudsigelse, som hr. LaRouche havde defineret i hele 

denne periode, hvor han sagde, at den måde, hvorpå man 

ville se teknologi udtrykt i case studies som denne, ville 

være disse hyperbolske kurver, hvor man ville se en vis 

højere rate af forøgelse i begyndelsen, og dernæst over 

tid en affladning. Hvis I har læst kapitel 1, tænker I straks 

på det, der blev diskuteret mht. formindskede rater af 

produktion. Man har altså en vis teknologi, der kommer i 

spil, og som omgående fører til et spring i forøgelsen af 

arbejdskraftens produktive evne, men dernæst begynder 

raten af forøgelsen af produktivitet at falde, og man får 

                                                           
1
 Se http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549 
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ikke så høje rater af vinding for hver nettoforøgelse af 

anvendelse af denne teknologi. Men, når så en ny tekno-

logi kommer ind, ser man en slags beskeden forandring i 

udtrykket for disse måleenheder. Det ser man tydeligt 

med disse kurver; vi har en bølge opad i forhold til den 

tidligere kurve, ind i en ny, hurtig vækstrate, og så en 

affladning, og så fører en ny teknologisk revolution til en 

ny, hurtig vækstrate, og så affladning. Så man har dette 

indlejrede sæt funktioner som det karakteristiske udtryk 

for en sund proces for økonomisk udvikling, der drives 

frem af teknologiske revolutioner og udtryk i form af 

EGT og produktivitet.  

Dette står alt sammen i læsestoffet, men for lige at gi-

ve et hurtigt overblik over de successive transformationer, 

så var den første fase domineret af trækulsbaserede smel-

teovne. Heri var der visse begrænsninger; man skulle 

selvfølgelig have træ til at brænde til trækul, med ned-

hugning af skove i vid udstrækning; det krævede ligele-

des meget arbejdskraft og tid at producere trækullet, men 

derudover var der visse strukturelle problemer med selve 

trækullet, som var mere blødt og skørt og ville blive 

komprimeret og ikke kunne bruges til ovne i større skala, 

i større format. Så der var visse begrænsninger på det 

tidspunkt. 

Den næste revolution – og igen, I får en del interes-

sant historie fra artiklen, så sørg for at læse det, hvis I 

ikke fik det gjort – men der var et stort fremstød for at 

skabe en ny, teknologisk revolution, til dels for at sikre, 

at USA kunne have sin egen, hjemlige forsyning af jern- 

og stålproduktion på det tidspunkt, og det var motor for 

udvikling af teknologi, der kunne bruge kul, især antra-

citkul, som var den form for kul, som der var store fore-

komster af i områder i Pennsylvania, så der var et stort, 

potentielt resursegrundlag, hvis de kunne regne ud, hvor-

dan det skulle bruges, og med de rette teknologier, der 

kunne bruge det. De måtte bruge en forvarmet højovn, så 

de ville opvarme luften, der kom ind, på forhånd, så man 

fik en højere reaktionstemperatur inde i ovnen, og det 

gjorde det muligt for dem at udnytte antracitkul som et 

nyt resursegrundlag, som med den tidligere teknologi var 

ubrugeligt; man kunne ikke bruge antracitkul i den type 

ovne, man havde til trækul. Dette er et andet koncept, vi 

vender tilbage til, hvordan denne form for teknologiske 

revolutioner og opgraderet EGT transformerer de resur-

ser, der overhovedet står til rådighed for samfundet. Det-

te er blot et af utallige eksempler på denne proces. 

Det næste stadium med Carnegie-perioden begyndte 

at udnytte koks i stedet for kul; hvilket er en form for 

transformering af kul i en lignende proces, som når man 

transformerer træ til trækul, og får en højere og renere 

forbrænding. Man begyndte at anvende dampmaskiner til 

at operere og flytte input, og de opvarmede luftindstrøm-

ningen til en endnu højere temperatur. Dette førte til en 

massiv forøgelse af både EGT og produktivitet.  

Det næste spring med æraen for mobilisering til An-

den Verdenskrig så yderligere forbedringer i udarbejdel-

sen af ovne. Man begyndte at bruge ren ilt i stedet for 

blot luft. Man begyndte at præ-koncentrere jernmalmen 

til en mere koncentreret form og komme det i ovnen i 

stedet for den rå malm direkte. Det føjede et nyt stadium 

til processen og skabte et spring i produktiviteten.  

I henhold til undersøgelsen, var en af de afgørende 

komponenter i denne sidste bølge i NASA-perioden, 

Apollo-æraen, introduktionen af præcisionsoperationer 

med computersystemer og yderligere forbedringer med 

elektriske motoriserede systemer til at flytte og løfte ting, 

og man får en større økonomisk skala osv.  

Så dette er et meget nyttigt eksempel på karaktertræk i 

de teknologiske spring i arbejdskraftens produktive evne, 

som det direkte kom til udtryk i USA’s historie, i produk-

tionen af en af de mest anvendte og vigtige komponenter 

i en moderne økonomi. 

En anden måde at undersøge disse forandringer på, 

hvis vi fokuserer på tabel 1 her, med overskriften, Tekno-

logiens magt, har vi et ret interessant udtryk, hvor vi kan 

tage denne proces, vi netop har set på, og vi kan spørge, 

hvad er produktiviteten af hver energienhed. Også her ser 

vi er række spring og transformationer, og dette skulle få 

en klokke til at ringe, hvis I har læst 1. kapitel af »So 

You Wish …«, og dette er en indikation på, hvorfor hr. 

LaRouche lægger så meget vægt på betydningen af EGT 

som måleenhed, i modsætning til blot nettoenergi, som 

en enhedsskala i sig selv. Vi ser her knyttet til disse tek-

nologiske revolutioner, at mængden af produktion pr. 

enhed energi er forøget dramatisk. Så denne samme 

energienhed, der medgår til produktionsprocessen, førte 

til produktionen af væsentligt flere varer som et resultat 

af dette energi-input, fordi det blev anvendt på en ny 

måde i en højere tilstand af organisering og med højere 

EGT, som gjorde en større rate af produktivitet mulig. 

Man kan se tallene her.  

For at afslutte denne case study, har vi også nogle in-

teressante udsigter for, hvordan denne proces kan og må 

fortsætte. Disse målemetoder er faktisk kollapset siden 

perioden 1970, 1975, som endnu et udtryk for den over-

ordnede sammenbrudsproces, der førte frem til denne 

krise. Ikke alene fortsatte vi ikke med at forøge disse 

afgørende mål for arbejdsstyrkens produktive evne, men 

vi er faktisk gået tilbage og er kollapset. Hvordan vender 

vi det? Mht. denne særlige sag med stålproduktion, var 

én af de ting, som hr. LaRouches medarbejdere i 

1980’erne så på, under hans ledelse, den kommende re-

volution med plasmateknologier, en fusionsbaseret øko-

nomi. Den form for produktionsteknologi, der er knyttet 

til forståelsen af kontrollerede plasmaprocesser ved høj 

temperatur og stor tæthed, som dem, der er relateret til 

fusion, ved at anvende dem direkte i produktionsproces-

sen. Vi ser her en grundlæggende illustration af en ovn, 

der forarbejder plasma, hvor man, i stedet for at anvende 

trækul eller kul eller koks og indstrømning af ilt til for-

brændingen, så anvender man elektricitet direkte, og man 

kører en stærk strøm med høj tæthed igennem processen, 

og det er input for faktisk at skabe en plasmastruktur ud 

af råmaterialet. Man kan arbejde med disse plasmakarak-

teristika, disse plasmastrukturer for adskillelses- og for-

arbejdningsprocessen. Her øverst på tabellen, ser man 

højovnen som blot den standardteknologi, man i øjeblik-

ket bruger. Enhederne er lidt anderledes, fordi de kom-

mer fra forskellige artikler, men det er samme idé med 
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produktion pr. energienhed og produktion pr. arbejder. Vi 

ser ikke på hele økonomien, men kun på et kraftværk, så 

tallene er lidt anderledes. Men pointen er at få et indtryk 

af, hvad det næste niveau af spring, som vi kan forvente 

af nye teknologier, de næste teknologiske revolutioner, 

som vi står på randen af, er. Så højovnen er vores stan-

dard målestok for, hvor vi står i dag. De andre lister af 

ovntyper og metoder udgør forskellige grader af plasma-

baseret forarbejdning til stålproduktion. Med denne nye 

plasmabaserede teknologi ser vi her potentialet for at 

fortsætte denne vækst i både produktion pr. energienhed 

og pr. arbejder, der er involveret i processen. Man ser 

især på produktion pr. arbejder det massive, potentielle 

spring i arbejdsstyrkens evne til at producere den pågæl-

dende, nødvendige vare for samfundet.  

Det er en ret nyttig case study. Vi kan komme mere 

ind på de specifikke faktorer, der er involveret i forøgel-

sen af arbejdskraftens produktive evne. Vi ser udtrykket 

for EGT, vi ser udtrykket for teknologiske revolutioner, 

og jeg håber, vi kan begynde at få en indsigt i de under-

liggende fysiske principper, der generelt er knyttet til 

væksten i arbejdskraftens produktive evne, når vi i senere 

lektioner behandler den rolle, dette spiller i forøgelsen af 

hovedmålemetoden, som er potentiel, relativ befolknings-

tæthed.  

Jeg vil slutte her med to citater; ét fra »So, You 

Wish …«, efterfulgt af et citat fra hr. LaRouches skrift 

om de Fire Love: 

(Ross): Fra side 23 i Lærebogen i økonomi,  

»Det er tilstrækkeligt at bemærke, at, uden arbejds-

kraftens økonomi, kan der ikke være nogen vækst i pro-

duktionen eller forbruget pr. person i samfundet, og intet 

økonomisk fremskridt. Uden økonomisk fremskridt, gen-

nem teknologisk fremskridt i arbejdskraftens økonomi, vil 

menneskeheden fortsat befinde sig i den såkaldte jæ-

ger/samler-fase i eksistensen.«  

Deniston; For at bringe dette tilbage til det, vi diskute-

rede i sidste uge og den aktuelle situation, så mener jeg, 

at hele rammen for denne diskussion er afgørende for at 

forstå nogle af hr. LaRouches senere initiativer, især hans 

Fire Love for økonomisk genrejsning, og især den 3. lov. 

Den kommer her i sin 

helhed: 

 

LaRouches Fire Love:
2
 

3) Formålet med at 

bruge et nationalt (stats-

ligt) kreditsystem er at 

skabe højproduktive ten-

denser i forbedret beskæf-

tigelse, med den medføl-

gende hensigt at øge den 

fysisk-økonomiske pro-

duktivitet og levestandar-

den for personer og husstande i USA. Skabelsen af kredit 

til den nu presserende nødvendige forøgelse af den rela-

tive kvalitet og kvantitet af produktiv beskæftigelse må 

                                                           
2
 Se http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/alle-

kategorier/oekonomi/larouches-fire-love-feature/ 

garanteres, denne gang, atter engang, som det succes-

fuldt blev gjort under præsident Franklin D. Roosevelt, 

eller gennem lignende standarder for statslig praksis, der 

anvendes til at skabe nationens generelle, økonomiske 

genrejsning, pr. person, og for raten af nettovirkninger i 

produktivitet, og gennem at hvile på det essentielle men-

neskelige princip, ved hvilket den menneskelige person-

lighed skelnes fra de lavere livsformers systemiske karak-

tertræk: nettoraten af forøgelsen af energigennemstrøm-

ningstætheden i den faktiske praksis.  

Den iboende betydning af dette vil sige en helt igen-

nem videnskabelig praksis, snarere end en blot og bar 

matematisk praksis, og gennem den relaterede forøgelse 

af den faktiske energigennemstrømningstæthed pr. per-

son, og for den menneskelige befolkning, betragtet som 

en helhed. Den uophørlige forøgelse af beskæftigelsens 

fysiske produktivitet, ledsaget af dens fordele for det al-

mene velfærd, er et princip i den føderale lov, som må 

være en altoverskyggende standard for nationens og 

individets præstation.«  

Deniston: Jeg håber, det, vi i dag har gennemgået, gi-

ver lidt mere baggrund og sammenhæng mht. det, hr. 

LaRouche mener med forøget produktivitet, og hvordan 

det må være den eneste målestok, der anvendes, når vi 

taler om kredit, investering, skabelse af ny kredit fra in-

vestering i økonomien; at det ikke bare handler om at 

skaffe penge til jobs; det handler ikke om at skaffe flere 

penge for de jobs, folk i øjeblikket har, men at det 

spørgsmål, vi må stille, er: Hvad gør vi for at øge sam-

fundets evne til at producere de nødvendige varer, for 

selve samfundets fremskridt og udvikling? Det bliver 

også hovedspørgsmålet, hvis USA skal have noget som 

helst, det kan bidrage med til Bælte & Vej; hvis vi ikke 

bare skal være denne vagabond, denne fætter, der ikke 

arbejder, og som prøver at flytte ind for at nasse; hvis vi 

rent faktisk skal kunne bidrage med noget substantielt til 

dette Nye Paradigme; så er det disse spørgsmål, vi må 

begynde at diskutere.  

Det var, hvad vi havde i 2. lektion af vores undervis-

ningsrække.  

 

Herefter er der spørgsmål og svar og diskussion med 

live-deltagerne i New Jersey. Følg diskussionen på vide-

oen. 

 

Du kan melde dig til un-

dervisningsrækken her: 

lpac.co/econ2017 

 

Så får du det omtalte 

materiale (kapitlerne fra 

Lyndon LaRouches Læ-

rebog i økonomi, »So, 

You wish …«, samt ud-

valgte artikler), tilsendt i 

din e-mail før hver lektion.  

 

  

 

 

http://lpac.co/econ2017

