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Kvalitativ forandring: 

Hvad tal ikke kan måle 
  

LaRouche PAC Videnskabsteams 

Undervisningsserie i økonomi 2017. 

Lektion 4. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MHh8Ht5qShU 

 

25. okt., 2017 – Velkommen til den fjerde lektion i 

vores undervisningsserie 2017 i Lyndon LaRouches øko-

nomiske videnskab. Jeg er Benjamin Deniston, og med 

mig har jeg Jason Ross, der vil præsentere dagens oplæg 

til diskussion. I denne uge udsender vi på et andet tids-

punkt, for vi har den fornøjelse at have et live-publikum 

med os fra Dresden, Tyskland.  

Som i de tidligere uger har vi først vores indledende 

fremlæggelse, efterfulgt af spørgsmål og diskussion, og 

vi vil også besvare spørgsmål online. Vi foretrækker, at I 

indsender kommentarer på undervisningsseriens webside 

https://action.larouchepac.com/2017_econ_class_series_s

ign_up?utm_source=lpac.co hvor vi beder folk om at 

indtegne sig for at komme ind, og som vil gøre det muligt 

for jer at få adgang til pensum og studiemateriale, og I 

kan blive interaktive deltagere i undervisningen. I kan 

også sende os en e-mail på basement@larouchepac.com. 

Vi er altid glade for at modtage hjemmeopgaver, som gør 

hele processen nyttigere for os og giver os en fornemmel-

se af, hvad folk tænker, hvordan de forstår indholdet, 

hvor de har vanskeligheder med indholdet, og I vil få 

mere ud af undervisningen, hvis I løser hjemmeopgaver-

ne og læser studiematerialet. 

Jason Ross: Vi vil følge op på det, vi endte med at 

konkludere i sidste uge, hvor vi diskuterede storstilede 

forandringer i økonomien, som det ses i overgangene fra 

tidlig ild fra den mytiske Prometheus, til kemisk ild med 

Mendelejev og den kemiske revolution, til brugen af 

elektricitet og brugen af atomkernen som en energikilde. 

Det, vi så med alt dette, var, at, i takt med, at vi gik fra 

koncept til koncept, var det hidtil eksisterende sprog ikke 

tilstrækkeligt til at udtrykke den nye form for økonomi, 

som vi skabte. Dette er det centrale træk i LaRouches 

opdagelser og økonomiske videnskab.  

 

 

 

 
Vi vil høre et citat af Lyndon LaRouche fra en artikel 

fra 1993 med titlen, ’On LaRouche’s Discovery’
1
, og det 

vil vi bruge til at udforme dagens undervisning.  

»Det centrale træk af mit originale bidrag til Leibniz’ 

videnskab om fysisk økonomi, er at give en metode til at 

adresse den årsagsmæssige sammenhæng mellem, på den 

ene side, enkeltpersoners bidrag til aksiomatisk revoluti-

onerende fremskridt i videnskabelige og analoge former 

for viden, og, på den anden side, de heraf følgende for-

øgelser af den potentielle befolkningstæthed i de korre-

sponderende samfund.  

I sin anvendelse i politisk økonomi, fokuserer min 

metode på analyse af den centrale rolle af den følgende 

tretrins rækkefølge: 

* For det første, aksiomatisk revolutionerende former 

for videnskabelig og analog opdagelse; 

* For det andet, de heraf følgende fremskridt i prin-

cipper for maskinredskaber og analoge ting; 

* Sluttelig, de heraf følgende fremskridt i arbejdskraf-

tens produktive evne. 

Disse opdagelser var oprindeligt en udvækst af ind-

vendinger i 1948-1952 til det uhensigtsmæssige i Norbert 

Wieners anvendelse af statistisk informationsteori til at 

beskrive både de karakteristiske træk for levende proces-

ser og for kommunikation af ideer. 

Jeg imødegik med en modsatrettet, ikkestatistisk defi-

nition af negentropi, med en betydning af udtrykket som 

kan udledes af en evolutionær biosfæres fælles, fysisk 

fremstående karakter.  

Denne ikkestatistiske moddefinition af negentropi 

blev dernæst fastslået som en succesfuldt selvudviklende, 

fysisk økonomi; den faktiske virkning af videnskabelige 

opdagelsers kommunikation inden for en sådan negent-

ropisk, fysisk-økonomisk proces blev behandlet som 

mest typisk for kommunikation af ideer generelt. 

Det var den oprindelige kerne af min opdagelse frem 

til året 1952. Men frem til dette punkt manglede den hen-

sigtsmæssige matematiske repræsentation af en sådan 

form for fysisk-økonomisk negentropi stadig.  

Det tredje skridt, der blev taget gennem et intensivt 

studie i 1952 af Georg Cantors 1897 Beiträge, åbnede det 

                                                           
1
 http://www.larouchepub.com/eiw/public/2017/eirv44n32-

20170811/47-67_4432.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=MHh8Ht5qShU
https://action.larouchepac.com/2017_econ_class_series_sign_up?utm_source=lpac.co
https://action.larouchepac.com/2017_econ_class_series_sign_up?utm_source=lpac.co
mailto:basement@larouchepac.com
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2017/eirv44n32-20170811/47-67_4432.pdf
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2017/eirv44n32-20170811/47-67_4432.pdf
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uendelige domænes døre til en ny 

indsigt i relevante træk af Bernhard 

Riemanns bidrag.    

Heraf fik den anvendte form af 

min definition af fysisk-økonomisk 

negentropi titlen ’LaRouche-

Riemann-metoden’.« 

Ross: Der er meget i dette citat, 

der skal fordøjes, og det vil vi dæk-

ke i dag. Nogle af de begreber, 

LaRouche brugte: negentropi. I dag 

ville han bruge udtrykket antientro-

pi, som refererer til en slags opad-

gående udvikling, hvor fremtiden 

ikke kan udtrykkes ud fra fortiden.  

 

 
 

Han talte også om Cantors arbejde og om Bernhard 

Riemanns arbejde. Vi kommer ind på Cantors arbejde og 

lidt om Riemann, og en meget grundig behandling af 

Riemans vigtigste artikel bliver emnet for næste uges 

lektion.  

Lad os tale om et meget grundlæggende økonomisk 

spørgsmål, som er, hvad er værdi? Hvordan bestemmer 

vi værdien af en ting i en økonomi? Lad os f.eks. tage en 

bolt. Værdien af denne bolt er afhængig af, hvad man 

bruger den til i økonomien. Hvis man bruger denne bolt 

som et stykke cirkusudstyr eller til at producere noget til 

en filmoptagelse, så har det en vis værdi. Men værdien af 

denne bolt er helt anderledes, hvis den bruges i et kraft-

værk, hvis den anvendes i sammenhæng med atomforsk-

ning – med andre ord, så har en genstand i en økonomi 

ingen egenværdi – det kommer an på, hvad man gør ved 

den, i sammenhæng med, hvor man er på vej i økonomi-

en som helhed.  

Hvis vi ser på et virkelig stort projekt, som Kinas 

Bælte & Vej Initiativ og det komplette Verdenslandbro-

koncept, som LaRouche-bevægelsen og Schiller Institut-

tet har udviklet i årenes løb; hvis vi skal tale om værdien 

af et projekt af denne størrelsesorden, så er det meget 

anderledes end at forsøge at lægge stykker sammen (ad-

dere) i en økonomi. (Fig. 1.) 

Lad os se på, hvordan økonomer i dag slet ikke forstår 

dette. Lad os identificere et problem, som vi vil overvin-

de med en indsigt, som vi tager fra Lyndon LaRouche. 

Lad os se på Kina. Kinas økonomiske rolle er enorm, 

fortsættende, den er gået lidt langsommere i de seneste år, 

men er stadig verdensførende mht. sit akkumulerede og 

årlige bidrag til at øge verdens BNP, verdens økonomi.  

Men her er, hvad nogle mennesker mener om det. Det 

her fra Washington Post, 13. jan. 2016, og titlen er ’Kina-

boblen brister’, og forfatteren siger, ’Kina-boblen er bri-

stet. Landets økonomiske managers anses ikke længere 

for at være tryllekunstnere, der kan orkestrere hurtig 

vækst, uanset forhindringerne.’ Her en artikel fra Busi-

ness Insider fra midten af 2015, ’Kina er midt i en tre 

 

                   

                  Fig. 1 

 

dobbelt boble’. ’Hele verden følger med i kollapset af 

Kinas aktiemarked, men det er vigtigt at holde det inden  

for sammenhængen af den overordnede, kinesiske øko-

nomi. Og sammenhængen er temmelig dyster.’ Og i 2012, 

fra Quartz, ’Kina har nu kurs mod økonomisk lammelse i 

stil med Japan, hvis det ikke ændrer kurs.’ ’I dag synes 

Kina at være nærmere ved at følge efter Japan end at 

opretholde sit eget, økonomiske mirakel.’ Dette refererer 

til perioden med årtiers stagnation i Japans økonomi. Det 

var bestemt ikke, hvad der skete; de tog fejl. Her, en arti-

kel fra Time-magasinet, fra 2011. ’Vær meget bange for 

Kina-boblen’ ’Hvad er det vigtigste økonomiske spørgs-

mål i dag’, spørger de. ’Det er, om euroen vil kollapse. Et 

andet er, om USA vil styrtdykke ned i en dobbeldyk-

recession. Men et tredje, og muligvis det vigtigste på lang 

sigt, er, om Kina kan redde verden, eller om hele landet 

er en 6 billion dollar boble, der er klar til at briste.’  

Selv om dette er de synspunkter, folk har haft om Ki-

na i årenes løb, og de bliver ved med at sige, at det vil 

briste når som helst; men disse synspunkter har været 

forkerte.  

Lad os se på, hvad økonomernes synspunkt på samme 

tid har været om USA’s økonomi. Hvert år laver ameri-

kanske økonomer en national undersøgelse af økonomien, 

og her er de resultater, der fremkom i 2007 (Fig. 2).  

 

 
Fig. 2. 
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I det år gav den økonomiske undersøgelse en 3 % chance 

for, at USA’s økonomi overhovedet ville skrumpe i 2008. 

Den gav det en sandsynlighed på 1:500 for, at den ville 

falde med over 2 %. Men det gjorde den! Dette er året for 

kollapset i 2007/08, og det var helt bestemt på over 2 %. 

Så disse økonomer tog altså totalt fejl; kun 0,2 % af dem 

befandt sig overhovedet i den rigtige banehalvdel om-

kring det, der foregik. Hvordan kunne de tage så meget 

fejl? Og hvorfor tager de fejl?  

Lad os se på, hvad LaRouche havde at sige i 2007. 

Dette er fra 25. juli det år (videoklip): 

LaRouche: »Det sker på et tidspunkt, hvor det nuvæ-

rende, monetære finanssystem faktisk befinder sig, nu, i 

en disintegrationsproces. Der er intet mystisk ved det, jeg 

har talt om det i nogen tid, det har været fremadskriden-

de, det er ikke i aftagende. Det, der er optegnet som ak-

tieværdier og markedsværdier på de internationale fi-

nansmarkeder er ’sorteper’ (buck). Det er rent fiktive 

trosobjekter, der er intet sandt i det. Falskneriet er 

enormt. Der er ingen mulighed for et ikke-kollaps af det 

nuværende finanssystem. Ingen! Det er færdigt nu! Det 

nuværende finanssystem kan ikke fortsætte med at eksi-

stere under nogen som helst omstændigheder, under no-

get som helst præsidentskab, under noget som helst le-

derskab, eller noget lederskab i nogen nation. Udeluk-

kende kun en fundamental og pludselig forandring i det 

globale, monetære finanssystem vil afværge et generelt, 

omgående, kædereaktionslignende kollaps; i hvilket tem-

po ved vi ikke, men det vil fortsætte, og det vil være 

ustoppeligt.« 

Det var altså LaRouche i 2007. Tydeligvis et andet 

synspunkt end økonomernes nationale undersøgelser 

viser, at de mente på det tidspunkt.  

Med hensyn til, hvorfor de begik så stor en fejl, er en 

af de ting, vi kan se på, det koncept, der præsenteres i 

bogen, ’Grænser for vækst’, som blev publiceret af Rom-

klubben for flere årtier siden [1972], og som antog, at 

den kunne skabe en model for verdensøkonomien. Så de 

samlede grafiske kort, som det her (Fig. 3.) De sagde, 

med tiden vil verdens befolkning øges, resurserne vil 

blive opbrugt, forureningen vil øges, man kan se den 

punkterede linje, der starter i bunden til venstre, mærket 

Pollution (forurening), og som dernæst skyder opad, og 

som også antyder, at der skulle være en enkelt enhed ved 

navn forurening. Har du nogen sinde set en ’forurening’? 

Har du nogensinde set fem forureninger? Så det er denne 

meget bizarre kvantitative fremgangsmåde, hvor hvert af 

koncepterne aldrig kan ændre sig i kvalitet eller art, men 

kun i deres antal. Hvor mange resurser har vi? Jamen, vi 

kan måle alle vore resurser og se, hvor meget der er, og 

så tænke over, hvor meget vi har opbrugt. Ideen om et 

helt nyt materiale eller en ny proces, der bliver til en 

resurse, indgår ikke i denne model. Så sagde de, vi må 

ændre denne model; lad os fordoble reserverne af natur-

lige reserver. Så de ændrede deres model med fordoblede 

resurser. Hvad konkluderede de? At verdens befolkning – 

den fede, sorte linje, der kollapser efter at have nået et 

toppunkt – sluttelig stadig ville kollapse, men det ville  

Fig. 3. 

 

 
Fig. 4. 

 
tage lidt længere tid pga. alle de ekstra resurser (Fig. 4).  

Men hvad så med det her: Hvad hvis vi sagde, at, i 

stedet for lejlighedsvis at tilføje resurser for at fikse den 

ødelagte model; hvad, om vi skabte en model, hvor det, 

der er karakteristisk for menneskelig økonomi, det fak-

tum, at den vokser og udvikler nye resurser, som vi har 

diskuteret i de seneste par lektioner; hvad, hvis vi kunne 

finde en måde til at gøre dette til en central karakter i 

økonomi, der reflekteres i selve modellen? I stedet for at 

lave en model, der tager nogle fragmenter og ser på, 

hvordan de relaterer til hinanden; hvordan laver vi en 

model for udvikling, hvordan laver vi en model for øko-

nomisk kreativitet?  

For at gøre dette, kan vi tage et eksempel, vi ser inden 

for biologi, som LaRouche nævnte det, og nogle, som vi 

ser inden for matematisk fysik. Lad os se på f.eks. denne 

form for forandring. Med tiden vokser en hundehvalp til 

at blive en hund. 

Fig. 5. 
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Forandringerne kunne i realiteten måles i tal – den 

voksne hund vejer mere, hovedstørrelsen i forhold til 

resten af kroppen bliver mindre i takt med, at den ældes, 

kroppen vokser mere end hovedet, osv. Hunden bliver 

voksen, på en slags numerisk måde, mere end en ’mere’ 

måde. Hvis vi ser på en larve, der bliver til en sommer-

fugl, så har vi her tre livsstadier: en larve, en puppe og en 

sommerfugl (Fig. 5). Forandringerne her handler tydelig-

vis ikke om ’mere’ eller ’mindre’; sommerfuglen er ik-

ke ’mere larve’, den voksede ikke bare og blev lidt større, 

eller antennerne voksede og blev til vinger; der finder en 

total omstrukturering af kroppen sted under dette puppe-

mellemstadie.  

Vi vil nu se på et par eksempler inden for økonomi, 

hvor denne form for ikke-kvantitative forandring finder 

sted, og så taler vi om, hvordan vi kan basere vores øko-

nomiske teori på det.  

Her er et eksempel: Elektrificerings-Administrationen 

for Landdistrikter (REA) (Fig. 6). Dette var et kontor, 

etableret af Franklin Roosevelt, og som tilbød lån til 

landbrugskooperativer til at bygge elektricitetsledninger 

ud til deres farme. Dette bragte el til landbrugsarbejde, til 

lys, man kunne få en radio og være forbundet med natio-

nen og verden, pumper til vand og andre virkninger, der 

ikke er direkte relateret til landbrugsproduktion: at have 

lys om natten, at kunne læse om aftenen, at kunne studere 

(Fig. 7). REA investerede en relativt lille mængde penge, 

som alt sammen blev tilbagebetalt af landbrugskoopera-

tiverne, generelt på langt kortere tid, end lånetiden lød på, 

det blev alt sammen tilbagebetalt inden for ti år, fordi, da 

landmændene først fik el, gjorde de ikke mere af det, som 

folk i byerne ville gøre med el; landmændene havde ikke 

en radio og et lys og måske en elektrisk [kan ikke høres]; 

de brugte denne el til at gøre det, de gjorde som land-

mænd. Billederne er lidt små her, men nogle af appara-

terne var, øverst til højre, en elektrisk rugemaskine for at 

holde de små fugle varme om natten; en mælkekøler, så 

når man har malket køerne, kan man køle det ned omgå-

ende, det gør mælken mere værdifuld, der er mindre, der 

bliver surt, man mindsker sygdomme. Så virkningerne er 

ikke numeriske, er ikke kvantitative; man fik mulighed 

for en ny form for landbrugsvirksomhed. 

Næste eksempel: Apollo-mission, at rejse til Månen. 

Dette kostede en enorm masse penge; hvor meget var det 

værd, og på hvilken måde var det noget værd? Her er et 

citat fra en rapport fra Chase Econometrics. Chase Eco-

nometrics, et konsulentfirma, blev kontraheret tilbage i 

1970’erne for at evaluere, hvad værdien af NASA’s ud-

gifter til R&D (Research & Development) var. De kon-

kluderede, at, hen over ti år med $1 mia. ekstraordinære 

udgifter til NASA’s R&D, ville den akkumulerede stig-

ning af reel BNP være $83,6 mia. Dvs., de konkluderede, 

at, at bruge $10 mia. på NASA i denne tidsperiode, ville 

skabe en stigning i hele økonomien på $80 mia. Det er en 

indtjening på 8:1. Det får hedgefunds ikke, selv de mest 

uhyrlige private kapitalfonde håber ikke på at kunne for-

doble deres penge med faktor 8 hen over ti år; det sker  

 

Fig. 6. 

 

 
Fig. 7. 

 
ikke. Men det var, hvad man konkluderede, NASA ville 

gøre.  

Lad mig stille et spørgsmål: Når NASA gør dette, når 

NASA udvikler nye teknologier, så kommer fortjenesten 

ikke i relation til udgiften. Det vil sige, at omkostningen 

ved at tage til Månen, ved at udvikle de nye teknologier 

og viden og videnskab, der kunne gøre dette muligt, til-

bagebetalte denne investering i form af nye teknologier. 

Ligesom vi ikke kunne beskrive værdien af den elektrifi-

cerede økonomi i henhold til den kemiske verden, lige-

som vi ikke kunne forklare værdien af at bringe el til 

landmændene i henhold til dampmaskinen, så, på samme 

måde, var fortjenesten ved Apollo-programmet ikke 

kvantitativ, den udgør ikke mere eller mindre af det, som 

var investeringen; den er kvalitativt anderledes.  

Lad os tale om måder at tænke på, der går ud over 

»mere« og »mindre«, og vi vil gøre det ved at tale om 

nogle af vanskelighederne ved at forsøge at betegne tal. 

Her er et eksempel, et matematisk udtryk, I måske har 

haft for mange år siden, eller for nylig, som det nu er 

tilfældet. Hvis vi får at vide, at 3 gange x = 15, siger vi at 

x = 5; det tal, som ganget med 3 giver 15.  

Hvis vi bliver spurgt, om et tal ganget med sig selv er 

lig 2, dvs. hvilket tal, ganget med sig slev, er lig 2, så har 

vi lært i skolen, at svaret er kvadratroden af 2 (√2). Dette 

er grundlæggende set blot et sjovt symbol, en omskriv-

ning af spørgsmålet. Kvadratroden af 2 er en definition, 

der bider sig selv i halen – en cirkulær definition; det 

betyder, den ting, som, hvis ganget med sig selv, giver 2, 

siden af en firkant, hvis areal er 2. Men hvad er det? 

Hvordan udtrykker vi det? Hvordan kan vi skrive det i 
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form af tal, som vi hidtil har brugt? Det kan vi ikke. Hvis 

vi forsøger – her er én måde at skrive, hvad √2 er; det er 

1+ 1 delt med 2+1delt med 2+1 delt med 2+ … det bliver 

ved i en uendelighed. At skrive det som en brøk ville tage 

en evig tid. At skrive det som et decimaltal ville tage en 

uendelighed af decimaler. Det udgør en længde, der ikke 

er exceptionel i form at dens størrelse, men snarere i form 

af, hvad der skal til for at skabe den. Det findes iboende i 

en verden af arealer. Det relaterer til en firkant af et gi-

vent areal. Så når vi bruger tal i relation til længder, kan 

vi ikke direkte udtrykke den todimensionale art af √2 ud 

fra sproget for en dimension med elementær længde, som 

vi får, når vi adderer, subtraherer, multiplicerer og divi-

derer.  

Vi vil nu se på [Georg] Cantors arbejde, som citeret af 

LaRouche i begyndelsen, for at se, hvordan dette giver os 

et værktøj. I dag vil vi gennemgå nogle værktøjer, få en 

værkstøjskasse til at forstå ’mere end’; hvordan anvender 

man i økonomi den kendsgerning, at vi har ’mere’ på en 

måde, der ikke er ’mere af’, men derimod ’mere end’ i 

forskellige former for forandring. Vi har måske lidt au-

dio-problemer; men jeg vil gerne høre, om vores publi-

kum kan sige, om der på skærmen er flere store bogstaver 

end små?  

Fra Dresden, Tyskland: Jeg tror, der er flest små. (Fig. 

8). 

 

 
 

 
Fig. 8 og 9. 

 
Jason: OK. Vi har endnu en opgave til jer; hvad med 

nu, er der flere store eller små bogstaver? Dresden: Små 

bogstaver. (Fig. 9). 

Jason: Det var meget nemmere; hvorfor det? Dresden: 

Fordi farverne er en hjælp. 

 

 
 

 
Fig. 10, 11 og 12. 

 

Jason: Så i begge disse tilfælde tæller man de store og 

små bogstaver, for at se, hvilke der er flest af, ikke? 

Dresden: Jo. 

Jason: Hvad med nu? Flere store eller små bogstaver? 

Dresden: Samme antal. (Fig. 10). 

Jason: Det er nemt; de er parrede. Én til: Dresden: 

Flere små. (Fig. 11). 

Jason: Flere små bogstaver, meget let. For nu at gøre 

det meget let for jer, her er den sidste: Dresden: Flere 

små bogstaver. (Fig. 12). 

Jason: Talte du de store og små bogstaver her for at 

finde svaret, eller var det ikke nødvendigt? Dresden: Nej, 

det var ikke nødvendigt. 

Jason: De er opstillet parvis, og der er så ét ekstra 

bogstav, så der er selvfølgelig et lille bogstav, der ikke er 

parret til et stort bogstav. 

Lad os gå et skridt videre til tal. Vi vil gå længere end 

til ting, vi kan tælle, til dér, hvor tallet ikke er begrænset, 

ikke ender; uendeligt, eller infinit, er ordet.  
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Lad os se på alle de hele tal, der findes; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

det fortsætter i en uendelighed. Der er et uendeligt antal. 

Jeg har nu et spørgsmål: Hvis vi sammenligner de he-

le tal med de lige tal, 2, 4, 6, 8, 10 osv., er der så flere 

hele tal end der er lige tal? (Fig. 13) Det første svar vil 

være, der er tydeligvis flere hele tal end lige tal, fordi der 

er alle de ulige tal, der ikke er lige; så de er blandt de 

røde tal, men ikke de blå; der er dobbelt så mange hele tal 

som lige tal, ser det ud til. 

Men når man har med uendelige størrelser at gøre, 

fungerer tingene ikke helt på samme måde, som når man 

faktisk kan tælle dem alle. Hvis vi skrev tallene på denne 

måde, hvor vi ser på hele tal og deres fordoblede tal, som 

en slags version af store og små tal, men det samme tal, 

den samme værdi; det er lidt som at 8 er et stort 4, eller 

18 er et stort 9 (Fig. 14). Når vi ser på tallene på denne 

måde, er der faktisk det samme antal hele tal (de røde) og 

lige tal (de blå); de udgør begge det samme uendelighed, 

selv om det ved første blik ser ud, som om det ene uende-

lighed er dobbelt så stor som den andet.  

 

 
 

 
Fig. 13 og 14. 

 

Med hensyn til, hvad dette har at gøre med økonomi, 

er dette meget vigtigt, fordi, baseret på niveauet af opda-

gelser, der findes på et givent tidspunkt i økonomien, er 

der et helt område af mulige handlinger, denne økonomi 

kan udføre, f.eks. baseret på beherskelsen af den kemiske 

verden, er der et uendeligt antal, en hel uendelig vifte af 

økonomiske processer, som vi kan foretage, af kemiske 

reaktioner, vi kan skabe, af transformationer, som vi kan 

frembringe. Og med udviklingen af elektricitet, er der 

stadig en uendelig vifte af ting, vi kan gøre. Vi vil bruge 

dette som et redskab til at forstå en måde at tænke på  

 

 

 
Fig. 15 og 16. 

 

forskellige størrelser af disse uendeligheder, til at se på 

udvidelsen af domænet for muligheder.  

Lad os se på endnu et eksempel: Brøkerne. På den 

øverste linje har vi de hele tal: 1, 2, 3, 4, 5 osv. Neden 

under dem har vi alle de halve; 1 halv, 2 halve, 3 halve, 4 

halve, 5 halve osv. Neden under igen har vi så alle de 

ikke-halve; tredjedelene, fjerdedelene, femtedelene, sjet-

tedelene osv. Så, blot mellem 1 og 2 er der et uendeligt 

antal brøker. Mellem 2 og 3 er der et uendeligt antal brø-

ker. Når det skrives på denne måde, er det en slags todi-

mensionel, uendelig samling brøker (Fig. 15).  

Vil nogen gætte på, om dette er en større uendelighed, 

end uendeligheden af de hele tal? Dresden: Jeg ville sige, 

jo, der er flere brøker, end der er hele tal.  

Jason: Hvorfor det? Dresden: Fordi, for hvert hele tal 

har man et uendeligt antal brøker knyttet til det. F.eks. er 

3/3 lig 1, eller 3/6 er lig 2; det er ligesom at gentage tal, 

eller nogle af dem … der synes helt bestemt at være flere 

variationer med brøker, end der er med hele tal. 

Jason: OK. Her har vi noget interessant, hvis vi blot 

tænker på hele tal, så er der mange ’huller’ mellem dem. 

Mellem 1 og 2 er der et stort hul; 1 ½ er mellem 1 og 2, 

Hvis vi har alle brøkerne, har vi så udfyldt alle hullerne? 

Dresden: Nej.  

Jason: Hvad mangler der? Dresden: Decimaler. 

Jason: OK. Det kommer vi tilbage til. Jeg vil lige 

gennemgå et par ting om disse brøker, og så kommer vi 

tilbage til decimaler.  

Som brøkerne er skrevet her, ser det virkelig ud til, at 

der er mange flere brøker en hele tal; det ligner uendelig-

hed ganget med sig selv (squared); to dimensioner af 

uendelighed, og det fortsætter hele vejen mod højre, og 

hele vejen ned i det uendelige. 
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Her er en metode til at gå i mellem brøkerne, så vi 

sluttelig omfatter dem alle; denne snoede vej, I ser her på 

skærmen, der løber fra 1 til 2 til ½ til 1/3 og op mod høj-

re til 2/2 til 3 til 4 og så ned igen mod venstre; 3/2, 2/3, ¼ 

og næste række fra 1/5, 2/4, osv. (Fig. 16). Hvis vi kryd-

ser brøkerne på denne måde, og vi sætter (røde) tal på 

den rækkefølge, vi når dem i, vil alle brøkerne på denne 

planche sluttelig blive nået af denne røde, snoede linje, 

og alle brøkerne på denne planche vil således have et rødt 

tal knyttet til sig (Fig. 17).  

 

 

 
Fig. 17. 

 

Det bliver således meget lig eksemplet med de store 

og små værdier, vi så før; hvis de altid kommer parvist, 

er der samme antal af dem, og hvis der er et lille bogstav, 

der ikke har et stort bogstav, f.eks., ja, så er der flere små 

bogstaver. Men her forekommer de alle parvise. Kan I 

komme i tanker om nogen brøk, der ikke ville have et 

rødt tal, der relaterer til den rækkefølge, i hvilken den vil 

blive nået, knyttet til sig? Eller har alle brøkerne et rødt 

tal, der tæller dem, knyttet til sig? Det virker lidt ulogisk, 

men det er faktisk den samme uendelighed igen; antallet 

af brøker er det samme som antallet af hele tal, 1, 2, 3, 4 

osv.; det er faktisk ikke større, selv om det virkelig ser 

sådan ud ved første blik; men med uendeligheder er tin-

gene sjove. 

Lad os se på de decimaler, du nævnte. Her har jeg en 

liste, skal vi sige, over hvert eneste decimaltal, der nogen 

sinde har eksisteret (Fig. 18.). Jeg har kun skrevet de 

første fem, for jeg havde ikke mere tid og jeg ville være 

sikker på, at tallene var så store, at I kunne se dem.  

Det første tal er pi, der er skrevet helt ud og forsvinder 

ud af skærmen. Det næste tal er (den matematiske kon-

stant) e, der forsvinder ud af skærmen. Det tredje tal er 

√2; det kan ikke skrives som en decimal uden at fortsætte 

i det uendelige, man bliver ved med at skrive og skri-

ve … Det fjerde tal, det femte tal, osv.  

Lad os sige, at vi har alle uendelige decimaler skrevet 

ned her; Cantor viste, at der er en måde, hvorpå man kan 

skabe et nyt decimaltal her, som ikke findes nogen steder 

i listen. Det, vi vil gøre, er analogt med at skabe dette 

ekstra lille ’g’, der ikke har et stort bogstav knyttet til sig; 

men denne gang bliver der et uendeligt antal store bog-

staver. Cantor skaber altså et nyt tal, hvor han går igen-

nem decimaltallene, som vi har en uendelig liste over, og  

 

 
Fig. 18 og 19. 

 

for hvert ciffer ser han på det tilsvarende tal på listen. I 

det første tal er cifferet 3; så hvis vi skaber et nyt tal, 

hvor det første ciffer er 1; det er ikke 3, ved vi, at dette 

nye tal, vi skaber, ikke er det første tal på listen. For at 

vælge det andet ciffer i vores nye tal, hvis vi sikrer os, at 

det er forskelligt fra det andet ciffer i det andet tal på 

listen, 7, vælger vi 1, der ikke er 7. Blot pga. dette ciffers 

placering ved vi, at det ikke er det andet tal. For det tred-

je ciffer, det er 1, så vi vælger 2 til vores nye tal; vi væl-

ger 1 til det fjerde ciffer, så det er forskelligt fra 8, og til 

det femte ciffer vælger vi 2, så det ikke er 1, det femte 

ciffer i det femte tal (Fig. 19). Hvis vi blev ved med det 

her, ville det tage en evig tid at skrive dette nye decimal-

tal ud, for det har et uendeligt antal cifre; men vi ved, det 

ikke er nummer 1; vi ved, det ikke er det andet tal på 

listen; vi ved, det ikke er det tredje tal på listen, og vi ved, 

det ikke er det fjerde tal på listen. Med andre ord, så er 

det nye blå nummer, vi skabte, ikke den lille version af 1, 

eller 2, eller 3, eller 4, eller 5, eller noget som helst 

nummer hele vejen til uendelighed. At have et uendeligt 

nummer på vores liste er ikke nok til at omfatte hele li-

sten.  

Det, som Cantor viste med dette – først vil jeg lige 

spørge, om der er nogen vanskeligheder med dette? Med 

påstanden om, at der er flere decimaltal end uendeligt? 

At der er flere tal at opregne ud over uendelighed?  Jeg 

ville bare lige tjekke. 

Dette betyder så, hvis vi tænker på det tidligere 

spørgsmål om at udfylde alle hullerne, så mellem de hele 

tal 1 og 2 er der masser af tal imellem. Bruger vi en mas-

se brøker, kan vi udfylde dem mellem 1 og 2, men der er 

stadig huller. √2 er stadig et hul. Det er ikke en brøk. 

Mellem 3 og 4 finder vi pi, forholdet mellem en cirkels 
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omkreds og dens diameter. Det er ikke en brøk. Så når vi 

tænker på det totale kontinuum (sammenhængende struk-

tur uden ’huller’) af alle potentielle tal mellem 1 og 2; et 

hvilket som helst potentielt tal, så er det tæt på en måde, 

der går ud over nogen uendelighed, der kan tælles; det er 

en utællelig uendelighed. Så vi har altså nu to begreber 

om uendelighed; den ene er reelt set større end den anden. 

Jeg mener, vi kan bruge dette som en nyttig del af vores 

pædagogiske værktøjskasse for at tænke over, hvad det 

vil sige at introducere et nyt videnskabeligt princip i øko-

nomien. Hvordan forandrede elektricitet, Ampères hypo-

tese om forbindelsen mellem elektricitet og magnetisme, 

den menneskelige race, ved at have dette begreb? Hvilke 

muligheder gav det os? Der er et helt tæt niveau af ting, 

som vi nu kan gøre, og som vi aldrig ville have nået uden 

denne hypotese, selv om måden, vi gør det på, ikke synes 

at træde frem på nogen chokerende måde; alle de enkelte 

dele, ledninger, magneter og den slags ting, er rent fysisk 

ikke så forskellige fra det, de var, før vi opfandt elektrici-

tet. Men det, vi kan gøre med det, er fundamentalt nyt.      

Vi vil nu se på et par eksempler som indledning til 

Riemann, hvor vi ser på overflader, som vi kommer lidt 

mere ind på i næste lektion. Men vi følger her op på 

LaRouches udtalelse om, at det er vigtigt at arbejde med 

dette for at forstå hans økonomiske metode. Jeg har her 

en enkel form, en cirkelform; hvis jeg tegner en lukket 

kurve på den, kan jeg sige, at den har en inderside og en 

yderside. Hvis jeg skraverer indersiden, er alt det, der er 

skraveret, inden for kurven, for hvis jeg bevæger mig i 

enhver retning inden for dette område, rammer jeg den 

kurve, jeg tegnede. Hvis jeg desuden tegner en linje, der 

løber fra kanten til en hvilken som helst anden del af 

kanten, har jeg skåret overfladen i to stykker (Fig. 20). 

Dvs., hvis jeg klipper langs linjen, har jeg brudt overfla-

den i to stykker. Ikke noget fænomenalt endnu. 

 

 
Fig. 20. 

 

Men lad os nu se på en anden form; her er en overfla-

de med form som en pakning; og her er det, vi netop talte 

om, ikke længere sandt. Jeg kan tegne en lille cirkel her, 

og jeg kan lukke dette område; alt det, jeg har skraveret, 

er afgjort inden i den cirkel, jeg tegnede. Men jeg kan 

tegne denne cirkel; det er en lukket kreds, der bider sig 

selv i halen; og dette lyder måske mærkeligt, men den har 

faktisk ikke en indre og en ydre side; fra hullet her kan  
 

 

 
Fig. 21 og 22. 

 
jeg selvfølgelig gå denne vej og ramme kanten, men jeg 

kunne også gå den anden vej og ramme kanten af over-

fladen, som er en slags uendelig størrelse. Dvs., at, hvis 

jeg går i en bestemt retning, vil jeg aldrig ramme kurven 

(linjen). Så det er vanskelig at sige, at man er inden i 

noget, hvis det er muligt at gå lige så langt, man vil, uden 

nogen sinde at ramme det (Fig. 21). Man kan på en vis 

måde sige, at det er det samme på Jorden. … Det andet 

aspekt af dette er, at, hvis det er muligt at tegne … hvis 

jeg klippede langs denne linje, ville jeg helt sikkert bryde 

denne overflade i to stykker. Men jeg kunne klippe det 

her, og det ville stadig være i ét stykke. Det er interessant; 

lav et hul i overfladen, og man kan klippe i det uden at 

bryde det i to stykker; hvorimod, med den enkle overfla-

de, vil ethvert klip fra kant til kant bryde det i to stykker. 

Riemann ville sige, at dette var en dobbelt forbundet 

overflade: man kan klippe den, og den vil stadig være 

forbundet (Fig. 22).  

Dette eksempel går endnu videre. Dette er en tredob-

belt forbundet overflade. Jeg kan stadig tegne en lukket 

cirkel, som ikke bryder den, som ikke definerer et inden-

for og et udenfor. Det her er ikke inden for cirklen, for 

jeg kan gå denne vej uden at ramme kanten; og denne 

gang kan jeg klippe to gange, og det er stadig ét stykke. 

Så det er altså tredobbelt forbundet, for jeg kan klippe det 

én gang, og det vil stadig være dobbelt forbundet; jeg kan 

klippe det to gange, og nu er det enkelt forbundet. Yder-

lige klip, der går fra kant til kant, vil bryde det i to styk-

ker (Fig. 23).   
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Fig. 23 og 24. 

 
Det var nogle basale begreber inden for topologi, og I 

under jer måske over, hvad det har at gøre med det, vi 

taler om her. Her er et eksempel: Lad os igen se på denne 

enkelt forbundne overflade. Det, der synes at være en 

uendelig lille forandring, hvor vi laver det allermindste 

hul i midten; denne forandring, der blot synes at fore-

komme i et lille punkt, har ændret en målelig karakteri-

stik af hele overfladen. Eksistensen af dette lille hul i 

midten betyder, at jeg nu kan klippe det fra kant til kant, 

uden at bryde det i stykker (Fig. 24). Igen, en del af vores 

pædagogiske værktøjskasse for at få en fornemmelse af, 

hvad det kan betyde at foretage en forandring, der synes 

uendelig lille, men som har en virkning, der kun kan 

betragtes som, at det indvirker på økonomien som helhed. 

Og igen, ligesom Keplers opdagelse af, hvordan plane-

terne bevæger sig, [kan ikke høres] der skaber moderne 

fysik; ligesom Ampères hypotese om forbindelsen mel-

lem elektricitet og magnetisme, en enkelt, lille idé, der 

fundamentalt har transformeret potentialet for menneske-

lig viden; udviklingen af dampmaskinen, det er et kon-

cept, det er opfundet, det synes en meget lille idé, men 

det forandrede hele området af menneskelig økonomi. 

Denne dampmaskine er analog med at prikke hullet i 

denne overflade og således ændre et topologisk karakter-

træk og niveauet af forbundethed.  

Vores job som økonomer burde være at skabe en øko-

nomisk forståelse, hvor disse store transformationer ikke 

kommer fra systemet eksternt og forårsager et behov for 

at omskrive hele systemet, hvilket er, hvad der sker i 

[bogen] »Grænser for vækst«. Jeg viste grafen, hvor man 

fordoblede mængden af resurser; de foretog også andre 

undersøgelser, hvor de tilføjede energi, der ikke forure-

nede, og hvor de grundlæggende set sagde, hvad, hvis vi 

bygger kernekraftværker, osv. Hver gang forlængede de 

perioden indtil et punkt, hvor de sagde, at den menneske-

lige art er dømt til undergang, men de stillede ikke 

spørgsmålet: Hvad, hvis fremskridt aldrig ophører? Det 

er vores stikord, og, mht. Bælte & Vej Initiativet, mht. 

Verdenslandbroen og det, vi forsøger at gøre med ver-

densøkonomien; værdien af BVI, værdien af Kinas frem-

stød for infrastruktur; værdien af de programmer, Roose-

velt gennemførte i USA; ikke alene forstås de ikke af de 

gængse økonomer i dag, i hvert fald i Vesten; men deres 

fejlagtige ideer forhindrer ikke alene, at vi udnytter dette, 

men skubber os desuden udtrykkeligt i den forkerte ret-

ning. Hvis en dollar er en dollar, kan man lige så godt 

tjene penge ved at spekulere på aktiemarkedet. Hvis en 

dollar er en dollar, kan man lige så godt udføre nano-

psyche [?] inden for handel. Hvis det, der har værdi, er en 

transformation af økonomien som helhed, er der intet, de 

gør på Wall Street, der vil være analogt med at prikke det 

lille hul i overfladen og transformere den som helhed. Vi 

vil ikke få den form for forandring, vi får fra et videnska-

beligt gennembrud, ved at jagte penge på denne måde. Så 

her er det, at det virkelig er vigtigt, at regeringen har en 

absolut enestående rolle i dette, for fordelene ved investe-

ring i infrastruktur og videnskabelig research, eftersom 

de strømmer ud til samfundet som helhed, så anbringer 

det regeringen i en unik position for at finansiere denne 

form for projekter og, gennem samfundet som helhed, 

indfange fordelene ved det, på en måde, som private fir-

maer simpelt hen ikke kan gøre. Man vil ikke få PPP 

(Public Private Partnership), der finansierer storstilet 

infrastruktur af denne grund.  

Jeg vil gerne henvise til to afsnit af citaterne af 

LaRouche fra begyndelsen og fastslå en konklusion, og 

så se, hvilke spørgsmål, vi får. I LaRouches artikel fra 

1993 om denne opdagelse, skrev han:  

Jeg imødegik med en modsatrettet, ikkestatisk defini-

tion af negentropi, med en betydning af udtrykket som 

kan udledes af en evolutionær biosfæres fælles, fysisk 

fremstående karakter.  

Altså, ikkestatisk, med andre ord, negentropi: negativ 

entropi, udvikling, anti-entropi, som opstår, ikke ved at 

arrangere tidligere dele på en ny måde, men ved at skabe 

noget fundamentalt nyt, og han peger på biosfærens ud-

vikling som et eksempel på denne form for transformati-

on, noget, vi senere får at se i Vladimir Vernadskijs ar-

bejde. Han skrev ligeledes: 

Derfra fik den anvendte form af min definition af fy-

sisk-økonomisk negentropi betegnelsen »LaRouche-

Riemann metoden«. 

Dette skrev han efter at have gennemarbejdet aspekter 

af Georg Cantors arbejde.  

Vi har talt om Cantor, da vi undersøgte disse forskel-

lige overflader; det var et aspekt af Riemanns arbejde. I 

næste uge kommer vi mere specifikt ind på Riemann, 

som vil være med til at tydeliggøre dette, mener jeg. Jeg 

håber, jeg i dag har været i stand til at kunne vise, at vi 

kan nå frem til to konklusioner: 
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1. »Mere end« er ikke et nummer. Det, som 

det virkelig er afgørende at forstå som økonom, er ikke 

numerisk.  

Det er ligesom √2; noget, der kommer fra en højere di-

mension, og som ikke kan skrives på det lavere niveau. 

Og det er disse ting, man skal fokusere på; hvis man kan 

beskrive det som, at man har skabt en vis mængde penge, 

så er det, man beskriver, ikke væsentligt for den menne-

skelige, økonomiske proces. Det beskriver ikke det afgø-

rende aspekt, der gør os menneskelige og gør det muligt 

for os at transformere os over tid.     

2. De nye, økonomiske »felter«, skabt af 

videnskab og infrastruktur, er ikke lavet af stykker.  

Vi så den basale, pædagogiske fremgangsmåde for at vise 

det på, jeg viste de forskellige former for disse overfla-

ders forbundethed. En forandring i overfladens karakteri-

stik som helhed kan ikke lokaliseres til et enkelt punkt.  

Så, hvis vi igen ser på denne sjove blå form her; den 

kendsgerning, at den er tredobbelt forbundet, relaterer 

ikke til nogen bestemt del af den, men handler om den 

måde, det hele eksisterer som et hele.  

Det var den pointe, jeg gerne ville fastslå. Lad os høre, 

om der er nogen spørgsmål.    

 

(Diskussionen kan følges på videoen). 

 

(For mere: science.larouchepac.com/riemann) 

 

   

      

     


