
Denne artikel af Meghan Beets fra Schiller 
Instituttets videnskabsgruppe i USA er fra 
Schiller Instituttets specialrapport »Den Nye 
Silkevej bliver til Verdenslandbroen. Bind 
II« udgivet på engelsk i 2018. Hele rappor-
ten kan bestilles.  Alle indrykkede citater var 
skrevet af Lyndon LaRouche (1922-2019), 
amerikansk økonom og statsmand, og stifter 

af LaRouche-bevægelsen, som Schiller Instituttet er en del af.

»Når verden i dag går ind i et nyt paradigme... bliver nødven-
digheden af fuldstændig at forstå og anvende Lyndon LaRouches 
indsigt i en videnskabelig metode til økonomisk-politisk planlæg-
ning uundværlig for dets succes.«

Roden til en økonomi er mennesket. Blandt dyr er der ingen 
økonomi. En økonomi afspejler et karakteristisk kendetegn 
ved mennesker, ved det menneskelige individ – forskellen 
mellem et individ og dyret. Det vil sige de kognitive evner, 

med hvilke vi opdager universelle fysiske principper, udleder 
nye teknologier eller anvender teknologier baseret på disse 
principper: Vi anvender dem på vores problemer. Og derfor 
finder vi, at vi gennem vores fysiske indsats ... er i stand til 
at frembringe mere velstand, end det koster os at opretholde 
fremstillingsprocessen... Derfor er det menneskets evne til at 
lave opdagelser og gøre brug af dem, opdagelser af univer-
selle fysiske principper, som øger værdien af det, der frem-
stilles, set i forhold til produktionsomkostningerne. I det 
væsentlige starter økonomi med rent fysiske værdier, som er 
afhængig af menneskets evne til at opdage universelle fysiske 
principper, og at udlede og anvende teknologier opnået gen-
nem disse opdagelser. Det er rigtig økonomi.1

— Lyndon LaRouche

I perioden 1948–1952 foretog og udarbejdede Lyndon 
LaRouche en original, fundamental opdagelse inden for viden-

1 Lyndon LaRouche, Jr., »A Lesson in Economics.« Schiller 
Institute Labor Day Conference, September 2, 2003.
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skaben om økonomi, der grundigt tilbageviser de destruktive 
læresætninger indenfor britisk frihandels-økonomi, og etable-
rede dermed økonomi som en fysisk videnskab: videnskaben 
om menneskehedens fremskridt i og over universet.

I løbet af de efterfølgende 70 år har han, på grund af sin me-
todes overlegenhed, vist sig at være den hidtil mest succesfulde 
økonomiske prognosemager – og gang på gang demonstreret, 
at økonomi er en fysisk, ikke monetær, proces, en proces, som 
styres af genkendelige fysiske principper.

I løbet af disse årtier har Lyndon LaRouche – baseret på 
potentialet i disse opdagelser – udformet sit livsværk med hen-
blik på at skabe en ændring til det bedre for menneskeheden. 
Dette har taget form af dannelsen af en international bevægelse 
og otte valgkampagner for det amerikanske præsidentskab samt 
etablering af samarbejde og venskaber med verdensledere – fra 
statsoverhoveder for nationer, til hvilke han udarbejdede udvik-
lingspolitiske forslag, til forskere, musikere, borgerrettighedsle-
dere og mange andre.2

Når verden i dag går ind i et nyt paradigme, hvor den før-
ste fase manifesterer sig som en renæssance i opbygning af in-
frastruktur og verdensomspændende eliminering af fattigdom, 
drevet af den samarbejdsvillige »win-win«-politik i Kinas nye 
silkevej, bliver nødvendigheden af fuldstændig at forstå og an-
vende Lyndon LaRouches indsigt i en videnskabelig metode til 
økonomisk-politisk planlægning uundværlig for dets succes. 
Ligesom afvisningen af LaRouches politikker i de transatlanti-
ske nationer har ført til det nuværende sammenbrud, vil ved-
tagelsen af dem i dag sætte menneskeheden rundt om i verden 
i stand til endelig at »vokse op« fra sin pubertet, og sikre men-
neskelige fremskridt over de næste 50–100 år. 

Menneskeheden: Den anti-entropiske art

Hvad er karakteren af menneskelig viden? Med andre ord: 
Hvad er det eksperimentelle bevis, der demonstrerer, at ek-
sistensen af den menneskelige art, som vi kender den, af-
hænger af et ensartet princip om menneskets individuelle 
og sociale adfærd, et princip, der er fraværende i alle andre 
levende arter? 3

Det er ubestrideligt, at den menneskelige art over tid har 
udviklet sig på en måde, som ingen andre levende væsener har 
kunnet gøre. Vores befolkning og befolkningstæthed overgår 
langt, hvad der er muligt for biologisk lignende arter; samti-
dig er vores potentielle levetid og levestandard steget langt ud 
over, hvad der gjaldt i tidligere epoker; ved hjælp af teknologier 
er vores magt i, og over, naturen blevet revolutioneret igen og 
igen, hvilket resulterer i successive spring opad i arbejdsstyrkens 
produktive kræfter; og undervejs har vi skabt nye former for ek-
sistens – for eksempel nye metaller, superopvarmede plasmaer, 
plastik – som aldrig ville være opstået på Jorden uden vores 
indblanding, og som har omdannet naturen i en størrelsesorden 
og med en hastighed, der er endnu større end selve biosfæren.4

2 Se: »LaRouches 40-Year Record: A New International Economic 
Order,« https://larouchepac.com/new-economic-order, og Lyn-
don LaRouche, »On LaRouche’s Discovery,« Fidelio, Foråret 1994
3 »Science for Teachers: Visualizing the Complex Domain,« 
21st Century Science & Technology, Efterår 2003.
4 Se Vladimir I. Vernadskys værk om biosfæren og noösfæren.

Denne forbløffende vækstproces er ikke alene karakteristisk 
for menneskeheden som helhed, men afspejles også på det in-
dividuelle niveau. I tidens løb er individets magt til at ændre 
naturen ved hjælp af hans eller hendes arbejde blevet revolutio-
neret. Imidlertid er det fysiske input pr. indbygger, der kræves 
for at opretholde og reproducere befolkningen, steget voldsomt 
– sådan at forstå, at hver person er meget »dyrere i drift« end 
førhen, selv med en voksende befolkning. Og alligevel fører 
dette – i en sund økonomisk proces – ikke til sammenbrud; 
systemet løber ikke løbsk, eller opbruger sig selv, hvilket kun-
ne være tilfældet, hvis mennesket bare var en anden dyreart. 
Tværtimod – potentialet for fremtidig vækst stiger.

I hans arbejde mellem 1948–1952, og lige siden, blev den-
ne enestående menneskelige form for udvikling identificeret af 
Lyndon LaRouche som en særlig type anti-entropisk universel 
proces, hvor individet er i stand til at skabe spring i hele sam-
fundets produktive og kognitive potentialer. Årsagen til denne 
anti-entropi er forankret i en evne, der – frem for alle andre 
livsformer – er specifik for det individuelle menneskelige sind: 
undfangelsen af kreative hypoteser.

…[V]ore sanser viser os ikke virkeligheden uden for vores 
hud; de viser os en skygge, som virkeligheden kaster. Vi – 
vores sind – kan ikke direkte »se«, hvad der har kastet denne 
skygge; vi må skabe et billede i sindet, et billede, som eks-
perimentelle metoder så kan vise at være identisk med det 
skyggeagtige »andet« billede, der præsenterer sig for natur-
lige eller kunstige, sansemæssige instrumenter. Det mest es-
sentielle, som det menneskelige sind kan udrette i denne 
henseende, er at udlede det, som videnskaben identificerer 
som universelle fysiske principper, såsom Keplers eneståen-
de originale opdagelse af universel tyngdekraft ...5

Hver ny opdagelse af et universelt princip er ikke blot en 
simpel tilføjelse til tidligere antagelser – som om man tilføjede 
interessante objekter til en samling; snarere omvælter det tidli-
gere overbevisninger, og tvinger os til at revidere vores forståelse 
af den måde vores univers er styret på.6 Dette nye verdensbil-
5 Samme kilde.
6 To ofte citerede eksempler af LaRouche er Keplers opdagelse 
af universal gravitation, og Einstein og Plancks arbejder med 

Lyndon LaRouche holdt en række foredrag om sin opdagelse inden-
for økonomi på forskellige universitetsområder i løbet af slutningen 
af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, og rekrutterede i løbet af 
denne periode en stor og voksende politisk bevægelse. 
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lede strider imod – og er uforeneligt med, dvs. aldrig kunne 
være kommet som en logisk følge af – hvad, der var tidligere. 
Det er rækkefølgen af nye, revolutionerende opdagelser, som 
hver især omdefinerer og åbner nye muligheder i menneskets 
forhold til naturen, der har givet anledning til vores fremad-
skridende udvikling.

Disse ændringer, fra relativt lavere til højere former for virk-
somme forandringer, er placeret i det, der korrekt er iden-
tificeret som opdagelsen af, hvad der i praksis er universelle 
fysiske principper. Disse principielle kvalitative ændringer 
svarer til spring i, hvad en kompetent nutidig fysisk viden-
skab betegner som højere ordener af universelle fysiske prin-
cipper.7

Men hvordan kan det være, at et »spring« i sindet – en subjek-
tiv, immateriel proces, »indeholdt« i et individs kognitive, erken-
delsesmæssige, processer – kan have en så stor fysisk virkning på 
verden uden for vores krop? Dette peger på det faktum, at menne-
skets kreative processer, dets hypoteser, har en tæt lighed med selve 
den måde, som naturen er organiseret på – mennesket i »skabe-
rens« billede. Beviset for dette findes i fysisk-økonomiske termer:

Indførelsen af dampmaskinen, eller analogt hermed, kapi-
talintensive ændringer i produktionsteknologi, må opfattes 
som uundværlige i forbindelse med forandring af menne-
skelig adfærd, en forandring i menneskehedens praktiske 
forhold til naturen som helhed. Arbejdskraftens økonomi, 
der opnås på denne måde, er en afspejling af det faktum, 
at den videnskabelige opdagelse, som skaber sådanne foran-
dringer i adfærd, legemliggør en stigende overensstemmelse 
mellem menneskehedens adfærd og den lovmæssige ordning 
af vores univers. Arbejdskraftens økonomi i den produktive 
proces skal opfattes som den største af alle videnskabelige 
eksperimenter: det eksperiment, der erfaringsmæssigt bevi-
ser, hvilket intet andet kan, de principper for videnskabelig 
opdagelse, hvorpå autoriteten af al videnskabelig viden helt 
beror.8

For at gentage: Alle videnskabelige fremskridt afhænger af 
skabelsen af en ny hypotese,9en enestående, potentiel løsning 
på et grundlæggende paradoks, som vi konfronteres med i vores 
forsøg på at mestre naturens principper. For at teste disse hy-
poteser, for at se om universet »er enigt« med os, tilrettelægger 
vi afgørende eksperimenter, som kun vil lykkes, hvis vores nye 
opfattelse er gyldig.

Disse succeser bliver, når de lykkes, grundlaget for nye fami-
lier af teknologier og er kilder til opgraderinger i den produk-
tive evne af vores arbejdskraft: 

Enhver type af således raffineret eksperimentelt design for 

kvantet.
7 Lyndon LaRouche, Jr., »Hamilton in Today’s World—& the 
Crisis Today: The Principle of Natural Economy—II,« EIR, 28. 
februar, 2014.
8 Lyndon LaRouche, Jr., So, You Wish to Learn All About Eco-
nomics? New Benjamin Franklin House, 1984.
9 Svarende til Platons idé er henholdsvis ‘Monaden« af Gott-
fried Leibniz, eller »Geistesmassen« af Bernhard Riemann.

en og samme afgørende hypotese samordner et sæt af prin-
cipper for maskinværktøj, eller en teknologi; alle sådanne 
sæt, der er underordnet en afgørende principvalidering af 
den samme hypotese, udgør en familie af sådanne sæt, eller 
en familie af teknologier, der stammer fra valideringen dette 
princip.10

På denne måde har menneskeheden evnen til viljemæssigt 
at øge de arbejdskraftens produktivitet ved introduktion af nye 
teknologier – skygger af, eller genskabte anvendelser af univer-
selle principper – i den produktive proces.

Hver gang indførelsen af et sæt nye teknologier forårsager 
en opgradering af arbejdskraftens produktivitet, så forøges pro-
duktionsevnen for denne økonomi mere end de fysiske om-
kostninger forbundet med produktionen. Dette overskud iden-
tificerer LaRouche som den eneste gyldige opfattelse af begrebet 
profit. Økonomier, hvor forholdet mellem det fysiske overskud 
og de samlede produktionsomkostninger stiger over tid – selv 
om produktionsomkostningerne stiger – er anti-entropiske.

Denne kendsgerning har stor betydning for, hvordan vi skal 
måle økonomisk værdi.

Hvordan måles fysisk økonomi?

Den menneskelige adfærd kan kun måles med en metode, 
der tager hensyn til det faktum, at det menneskelige sinds 
karakteristika ikke svarer overens med lineære eller beslæg-
tede skalaer, såsom simpel sanseopfattelse, men snarere med 
en målestok af de principielle egenskaber for menneskelivet 
i dets »noëtiske« udtryk.11

LaRouche betegnede det menneskelige individs potentielt 
uendeligt stigende evne til at udøve kontrol over naturen som 
den eneste kilde til fremskridt inden for økonomi. Han var 
derfor i stand til at fastlægge den rette, videnskabelige måle-
stok for en økonomi, nemlig den accelererende forøgelse af den 
potentielle relative befolkningstæthed. Potentiel relativ befolk-
ningstæthed refererer til det maksimale antal mennesker, der 
kan opretholde livet på et vist landområde, givet det nuværende 
niveau af teknologi og akkumulerede forbedringer af området 
(»relativ«). For et primitivt samfund (»jæger-samler«) ville den 
ligge på omtrent én person pr. 10 km2, svarende til en maksi-
mal verdensbefolkning på et titals antal millioner. For et avan-
ceret nutidigt samfund, baseret på fusionsenergi og den fulde 
udnyttelse af atomkernens egenskaber, ville verdens potentielle 
relative befolkningstæthed ligge i størrelsesordenen 100 milliar-
der mennesker. 

Ved udarbejdelsen af dette koncept beder LaRouche læse-
ren om at betragte al økonomisk aktivitet i samfundet som en 
helhed, som om der var tale om et enkelt agroindustrielt firma. 
Betragt – i fysisk henseende – alle de nødvendige investeringer 
til støtte for arbejdsstyrkens produktive andel12: fra minedrift, 

10 Lyndon LaRouche, Jr., »On LaRouche’s Discovery,» Fidelio, 
foråret 1994. 
11 Lyndon LaRouche, Jr., »The Fuzz of the Impeachment: Our 
USA Now Enters a New Era,« EIR, 8. marts, 2014.
12 Den produktive del af arbejdsstyrken defineres af LaRouche, 
som dem der beskæftiger sig direkte med landbrugs- eller in-
dustriel fremstilling eller konstruktion/vedligeholdelse. Andre, 
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forarbejdning og transport af råvarer; til fremstilling af maskin-
værktøj til fabriksgulvet og maskiner til landmandens marker; 
til elnettet, der leverer strøm til fabrikken. Se nu på alt hvad der 
er nødvendigt for at imødekomme husholdningerne hos disse 
produktive driftsoperatører (en »markedskurv«): deres mad, 
elektricitet, transport og rekreation. Dette definerer LaRouche 
som »systemenergi« – det, som forbruges for at opretholde den 
nuværende produktionsproces og understøtte hele samfundet. 
Alt derudover er »fri energi« (Figur 1).

Denne frie energi skal bruges til at opretholde arbejdet og 
husholdningerne i den ikke-produktive, men nødvendige ar-
bejdsstyrke (f.eks. læger, lærere, administration), hvis bidrag 
tjener til at opretholde og forbedre den nuværende og fremti-
dige aktivitet i samfundet. Det bliver også kanaliseret til »spild«-
aktivitet (støtte til beskæftigelsesdygtige, men arbejdsløse,13 og 
ulovlige eller uønskede aktiviteter såsom finansielt hasardspil og 
narkotikahandel). Alt derudover er reelt fysisk overskud, som 
kan geninvesteres i at udvide og forbedre den produktive proces. 
Dette kan f.eks. tage form af at udskifte maskinværktøjet i en 
fabrik med ny avanceret teknologi; bygning af en ny koncertsal 
eller teater; eller storstilet udvidelse af nationens rumprogram.

I en økonomi der vokser, er det imidlertid ikke kun energien 
i systemet – dvs. den energi, som understøtter de nuværende 
produktionsprocesser – der forøges, men produktionsomkost-
ningerne, som en del af energien i systemet, vokser også. En pri-
mær faktor heri er, at kapitalintensiteten – forstået simpelthen 
som den »arbejdsevne« der indgår (i form af maskiner og andre 
kapitalgoder) for at understøtte et givet individs arbejde – øges, 
når vi baserer produktionen på flere og stadigt mere avancerede 
teknologiske systemer.

Disse, og relaterede betragtninger, fører til følgende må-

såsom administration, undervisere og læger, spiller en uund-
værlig rolle, men producerer ikke med deres arbejde de fysiske 
goder, der er nødvendige for at opretholde samfundet.
13 Hvis arbejdsløshed er spild af deres potentielle bidrag, og 
som burde ansættes i nyttigt arbejde for samfundet.

lestok, udtrykt i form af uligheder: Kravet om en vellyk-
ket fortsættelse af en økonomi er, at forholdet mellem «fri 
energi« og «energi i systemet« ikke må falde, til trods for af 
dette forhold afhænger af fortsatte stigninger i den absolutte 
(‹markedskurv-«) pris for »systemets energi«, pr. indbygger 
og per kvadratkilometer. 14

Her har vi et tilsyneladende paradoks:

Den tilsyneladende effekt af geninvestering af fri energi i en 
forøgelse af systemets energi, er en forøgelse af økonomi-
ens omkostning pr. indbygger, hvilket måske synes at være 
i direkte modsætning til det ønskede resultat. I en vellykket 
økonomi ser det ud til, at det direkte modsatte nettoresultat 
opstår: de sociale omkostninger ved at producere en »mar-
kedskurv med samme indhold« reduceres: arbejdskraftens 
økonomi. For at afdække fejlslutningen indlejret i et sådant 
paradoks, føres vi til at erkende, at der sker en »sammenblan-
ding af æbler og pærer« i vores tælleprocedure. Ja, energien 
i systemet stiger, men omkostningerne ved at forsyne denne 
energi, som arbejdsomkostninger betragtet, reduceres. Der 
er en stigning i energiomkostningen for arbejdskraftens ak-
tiviteter pr. person, men arbejdsomkostningen ved at produ-
cere denne energi reduceres tilstrækkeligt til at sænke gen-
nemsnitsomkostningen pr. arbejder.15

Med andre ord, et økonomisk vellykket samfund skal imø-
dekomme kravet om, at arbejdskraftens produktive evne stiger 
over tid, således at systemets voksende energibehov kan imø-
dekommes, og overskrides, til lavere arbejdsomkostninger end 
før. Hvad vi skal måle i økonomisk videnskab, er derfor ikke 
forholdet mellem fri energi og total energi i systemet på et givet 
tidspunkt, men hvordan dette forhold forøges over tid, og med 
hvilken acceleration (Figur 2). I sådanne tilfælde af vækst har 
vi en anti-entropisk økonomi, og et samfund hvis potentielle 
relative befolkningstæthed stiger.

Nu må vi spørge: Hvad forårsager den krævede stigningstakt 
i forholdet mellem fri energi og energi i systemet? Hvordan pro-
ducerer en økonomi løbende mere end hvad det koster at produ-
cere? Vi vil diskutere et antal af disse faktorer nedenfor, herunder 
ideerne om energigennemstrømningstæthed og infrastruktur.

Først må vi dog give slip på tanken om penge som en kilde 
til økonomisk værdi, og genoprette begrebet »rigdom« på et on-
tologisk sikkert grundlag.

Den noetiske rod til økonomisk værdi

Penge tilføjer ingen værdi overhovedet, medmindre værdien 
er defineret ved den fysiske nettogevinst i forøgelsen af ar-
bejdskraftens produktive evne i et samfund.16 

I modsætning til nutidens tåbelige forestillinger om, at den 
økonomiske nominelle værdi skabes af penge – finansiel »pro-
fit«, der først og fremmest skabes ud af tynd luft i det spekula-

14 Lyndon LaRouche, Jr. »Leibniz From Riemann’s Stand-
point,« Fidelio, efteråret 1996.
15 LaRouche, »So, You Wish to Learn All About Economics?«
16  Lyndon LaRouche, Jr., »Welcome President ‘X’: A New Pre-
sident for the U.S.A.,« EIR, Februar 28, 2014.

Figur 1   Samlet Produktivt Udbytte
Den samlede produktive udbytte fra en økonomi opdeles i system- 
energi (C + V) - eller det der forbruges direkte af produktionspro-
cessen og dets operatører - og overskud (S). Efter at have fratrukket 
overhead (omkostninger ikke direkte relaterede til produktion) (D), 
kan den resterende »frie energi» (S ’) investeres i fremtidig vækst.

FRI ENERGI

OVERHEAD
omkostninger ikke direkte 
relaterede til produktion

SYSTEM-
ENERGI
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tive markeds vanvid – indeholder penge i sig selv ikke noget 
som helst. Ved blot at hæve den pris der betales for en vare eller 
service, eller tildele en monetær værdi til et nyligt opfundet 
finansielt instrument, afspejles den faktiske værdi som en del af 
den fysiske økonomiske proces ikke og tilføjer ingen reel værdi 
til økonomien som helhed. 

Der er et utal af eksempler på dette i de hidtil usete og vok-
sende rapporterede værdier for spekulative finansielle instru-
menter (se afsnit VI i denne rapport), hvor priserne kan svinge 
meget i løbet af blot mikrosekunder, og skabe et nominelt bog-
ført »overskud«, mens intet er forbedret, eller endda ændret i 
den virkelige, fysiske verden.17

I stedet må den økonomiske værdi vurderes ovenfra og 
ned, ud fra aktiviteten i det økonomiske system betragtet som 
en helhed, ikke individuel økonomisk fortjeneste. Lyndon 
LaRouche skrev om dette:

Der er ikke noget varigt grundlag for den udbredte, men 
vildfarne, tro på, at en vis iboende værdi kan udtrykkes ved 
penge. Værdien må udtrykkes, ikke som en størrelse i sig 
selv, men kun som de relative effekter af forøgelsen eller for-
mindskelsen i den fysiske potentielle relative befolknings-
tæthed af individet i samfundet. Værdien af penge ligger 
ikke i den enkelte udveksling, men i den funktionelle enhed 
(forenende dynamik) i den sociale proces i en nation, el-
ler nationer, når de betragtes som en individuel, dynamisk 
helhed.18

Undersøg dette nærmere. Hvad burde være den ønskede ef-
fekt eller »produkt« af en national eller global økonomisk pro-
ces som helhed? Svaret er, kort sagt, mennesker.

En tåbelig økonom måler præstationen af en økonomi på 
den finansielle, eller monetære eller, mindre tåbeligt, den 
fysiske rigdom, som nogle, eller alle, af samfundets med-

17 Intet forandret, bortset fra at tilgængelig kredit er blevet 
suget ind i sådanne meningsløse variationer af pengeskabende 
eventyr, samtidig med at det er blevet stadig mere knapt – eller 
ikke eksisterende – med kapitalforbedringer af industrier og 
vedligeholdelse af grundlæggende økonomisk infrastruktur.
18  Lyndon LaRouche, Jr., »Economy for Scientists: Economic 
Science, in Short,« EIR, 19. juni, 2009.

lemmer nyder. Den kompetente økonom måler økonomiens 
rigdom ved omfanget af selvforbedring i den menneskelige 
kvalitet af samfundets medlemmer. Det samme kan siges 
mere ligefremt, som at samfundsøkonomiens mission er at 
gøre landets folk bedre, end de er i dag. Dette skal ske ved 
hjælp af processen med at udvikle folk til at have højere magt 
pr indbygger i og over naturen. Eller vi kunne sige det bedre 
endnu: Den største rigdom, som generationen af afdøde kan 
efterlade til sine arvinger, er et samfund med en bedre kvali-
tet af de levende.19

Her er det vigtigt at tage fat i den fremherskende myte om, at 
den menneskelige befolkningstilvækst er farlig, og at menneske-
heden derfor skal skifte til en nulvækst-model, hvis vi skal bevare 
den menneskelige eksistens. I virkeligheden er der ikke, og kunne 
heller aldrig være, sådan noget som et »nulvækstsamfund«, fordi 
et sådant samfund hurtigt ville bane vejen for sin egen elimine-
ring. Selv opretholdelse af såkaldt »status quo« i det nuværende 
samfund kræver over tid en stigning i produktionen – vækst!

To primære faktorer er ansvarlige for dette: 1) udtømning af 
de bedste og mest tilgængelige ressourcer betyder, at der skal sat-
ses mere og mere på at erhverve den samme mængde råmateria-
ler, da samfundet ellers vil »gå ned«; og 2) aldrende infrastruktur 
og kapitalgoder (f.eks. maskiner), som samfundet er afhængigt 
af, har en begrænset levetid, hvilket kræver mere og mere vedli-
geholdelse – foruden hvilken, der vil forekomme nedslidning af 
den økonomiske proces.

I en artikel fra 2009 talte LaRouche om dette i forbindelse 
med menneskets forpligtelse til at gøre brug af højere former for 
energigennemstrømningstæthed (en term der vil blive drøftet 
mere nedenfor):

Idet vi nu taler i de mest simple, men ikke desto mindre 
kompetente, referencer, kræver menneskehedens evne til 
at opretholde livet på et ensartet niveau af folketal og le-
vestandard, at vi løbende gør fremskridt til højere niveauer 
af effektiv energigennemstrømningstæthed i vores metoder 
til at frembringe selv allerede opnåede levestandarder. Dette 
krav er karakteriseret ved forpligtelsen til at gå fra relativt 
lavere til højere energikilder, og til mere avancerede former 
for fysiske kemier. Dette krav udtrykkes også på tilsvarende 
vis, som en forpligtelse til at øge kapitalintensiteten af pro-
duktive og relaterede former for eksistens, per indbygger og 
per kvadratkilometer af det beboede område. Dette kræver 
en jævn stigning i det der viser sig som netto energigen-
nemstrømningstætheden, ikke kun af fremstillingsmåderne i 
samfundet, men også af livsbetingelserne for det produktive 
samfund som helhed.20

For at understrege pointen:

Der kan ikke være en fast form for teknologi i nogen kultur, 
der repræsenterer en varig levedygtig organisation af men-
neskelig beboelse. Mennesket må acceptere den skæbne, det 
er at skabe sit eget habitat, her eller i hvilken som helst del 
af vores umiddelbare galakse, eller hinsides, som vi behøve i 
den fremtid, som venter os.

19  Lyndon LaRouche, Jr., »Man’s Original Creations,« EIR, 
24. juni, 2005.
20 I det tidligere nævnte værk.

Figur 2 Anti-entropisk Økonomisk Vækst
I en vellykket økonomisk proces vokser ikke alene energien i systemet 
(C + V) over tid, men også forholdet mellem overskud (S ’) og (C + 
V) vokser, og det med en accelererende hastighed. 

S´ S´
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Selv hvis myten om »nulvækst« skulle være opstået ud fra 
ærlige intentioner21, nærer en sund kultur ikke ønske om at 
opretholde en statisk tilstand af menneskeheden. Hver levende 
generation har, ud over blot at opretholde status quo, den mo-
ralske forpligtelse til at skabe potentiale for vækst og fremskridt 
for kommende generationer.

Som jeg gentagne gange har understreget, er den popu-
lære forklaring på meningen med det menneskelige liv helt 
depraveret: ideen om at succes i alt væsentligt er besiddelser, 
som formuldes med en i graven. Sandheden er, at forøgelsen 
skal komme fra de gevinster i menneskehedens produktive 
evner, som kan udtrykkes i forøgelsen af den menneskelige 
arts evne (menneskelig fornuft) til at eksistere i universet og 
således lægge kimene til en bedre fremtid, der kan høstes af 
de afdødes sjæle. Den naturlige forøgelse, for menneskehe-
den selv, er udtrykt i menneskehedens fremskridt i arbejds-
kraftens produktive evne over flere på hinanden følgende 
generationer.

Hvordan kan man i praksis sikre fremtidige fremskridt, når 
man tager denne udødelige mission som det økonomiske mål 
for den »funktionelle enhed« eller »samlende dynamik« i sam-
fundet, som nævnt af LaRouche ovenfor? Og hvad har, ud fra 
dette synspunkt, økonomisk værdi? Her er det, at vi vender til-
bage til effekten af den revolutionære opdagelse, der er foreta-
get af individet, og som samfundet anvender på arbejdskraftens 
produktive evne. Den kreative proces, der forekommer i det 
menneskelige sind, noesis, eksisterer ikke inden for andre livs-
former. Vores indsigt i nye fysiske principper gør det muligt for 
os at skabe eksistensformer i universet, som aldrig har eksisteret 
før, eller været anset for at være mulige. De originale menne-
skeskabte opdagelser udtrykker to primære økonomiske kende-
tegn: 1) de kunne ikke have været indregnet i en »udbud og 
efterspørgsel« form for monetær regnskabsføring, fordi de vælter 
det lineære grundlag for den bogføringspraksis – de havde ingen 
eksistens i den foregående økonomisk fase; og 2) de muliggør 
et spring opad i menneskehedens produktive arbejdskraft (målt 
både pr. indbygger og pr. km2). Det er alene bidrag af denne 
type, der skaber ny og øget værdi i en økonomi og skaber en 
stigning i den potentielle relative befolkningstæthed. Al anden 
(finansiel) »fortjeneste« er svindel.

Hvad vi derfor må måle for at bestemme præstationen af 
en økonomi, er den relative andel (rate) af negentropi [anti-
entropi] genereret per indbygger. »Økonomisk værdi« må-
les kun korrekt som negentropi per indbygger. Derfor må 
vi for at måle »økonomisk værdi« definere en matematisk 
funktion, hvori indholdet af »arbejde« måles i »enheder af 
negentropi«. Med andre ord, hvis man ikke bidrager på en 
eller anden nødvendig måde, med at overføre negentropi til 
den økonomiske proces som helhed, er man økonomisk nyt-
tesløs. Ethvert produkt, der produceres og forbruges, og som 
ikke opfylder dette krav, er økonomisk nyttesløst.

Vi må nu være mere specifikke med hensyn til, hvad der 
kan forårsage disse typer af spring i fri energi, der skaber anti-

21 Se: »‘Global Warming’ Scare Is Population Reduction, Not 
Science.« EIR Special Report, september 2015

entropi. Centralt i dette er spørgsmålet om skiftet til en højere 
energiplatform.

Energigennemstrømningstæthed og højere former 
for prometheusiansk ild

Menneskeheden er en enestående art derved, at det vi kalder 
for en ressource, ikke er en fast størrelse – ressourcer ændrer 
sig over tid. Hvad der i dag er uundværlige ressourcer, spillede 
ringe eller ingen rolle for vores økonomiske »stofskifte« i tidli-
gere epoker. Det, som bestemmer om noget er en ressource (el-
ler ej), er ikke noget, der er selvindlysende ud fra, eller iboende 
i, selve materialet; det er menneskets indsigt og opdagelse af et 
naturprincip, der »aftapper« og udnytter specifikke kræfter eller 
egenskaber ved det pågældende materiale på nye måder, hvor-
ved der skabes en ressource, hvor den ikke fandtes før. F.eks. var 
uranmalm, før opdagelsen af energien i atomkerner, en gullig 
klippe, der spillede en meget liden rolle i menneskelig aktivitet. 
I dag er uran en meget værdifuld ressource, der kan understøtte 
væksten af den menneskelige civilisation med en faktor 10. En 
relativt lille mængde raffineret uran – der med hensyn til energi 
er ækvivalent med millioner af ton kul eller fossile brændstoffer 
– kan forsyne hele byer med energi, også på steder hvor levering 
af store mængder olie eller gas bliver upraktisk, som Jordens 
fjerntliggende regioner eller fremspirende kolonier på Månen 
eller Mars. LaRouche drøftede denne omskiftning af ressourcer 
i termer af menneskets brug af forskellige former for »ild«:

Det burde nu være almindeligt kendt af civiliserede moderne 
samfund, at menneskets essentielle udvikling lige siden »old-
tiden« altid har været vores foranderlige forhold til en følge 
af ontologisk højere ordener af det, vi kvalitativt udtrykt kan 
kategorisere som værende ækvivalent med »ild«: da »ild« in-
denfor kemien således er defineret ud fra tilstande, der er 
stigende i relativ energigennemstrømningstæthed, hvilket 
igen fører til successive stigninger i relative fysisk-kemiske 
modaliteter af menneskets brug af den stigende rækkefølge 
af kategorierne af successive ækvivalenter af »ild« (for eksem-
pel »de højere temperaturer«)22

Vi ser af Figur 3, at ikke alene har energien pr. indbygger 
en tendens til at stige eksponentielt over tid, men at den pri-
mære ressource, der bruges til at levere denne kraft, har ændret 
sig – en transformation i menneskehedens fysiske kemi, eller 
ensbetydende med anvendelsen af »ild«. Som antydet af LaRou-
che ovenfor, er skiftet af brændstof ikke en tilfældig erstatning 
af et stof med en andet, som er lettere tilgængeligt. Hvad der i 
første omgang skaber anvendeligheden af et materiale som en 
ressource, er – langt mere end dets fysiske overflod eller tilgæn-
gelighed – det menneskelige sinds fremgang, der transformerer 
22 Lyndon LaRouche, Jr., ‘Project Space’: The Thesis,« EIR, 4. 
oktober, 2013

Fusion
USA’s energigennemstrømningstæthed 
per kapita mht. energikilde

Figur 3: 
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dets brugbarhed.
Denne ordnede fremgang i vækst afspejles derved, at hver 

ny ressource er mere energitæt end dens forgænger – det tager 
halvt så meget kul at give samme energiudbytte som træ, og en 
milliontedel så meget uran i forhold til olie (Tabel 1) – og for 
hver af disse kommer vi i besiddelse af en ild« med stadigt højere 
temperatur.

 Hierarkiet af energitæthed i energikilder er en primær faktor 
for økonomisk fremskridt, da en mindre del af arbejdsstyrken 
og tilsvarende kapitalgoder pludselig kræves for at opfylde de 
samme grundlæggende energibehov til samfundet .

Og virkningen af at tage en mere energitæt energikilde i brug 
mærkes ikke alene i energiproduktionen; vigtigere er, at der kan 
opnås nye ting.

 Det forestående opadgående hop [i arbejdskraftens produk-
tive evne] centrerer sig om muligheden for en firedobling 
eller større stigning i gennemsnitstemperaturen af den var-
medrevne produktive proces. En firedobling af »gennemsnit-
stemperaturen« af produktive processer kræver, og muliggør, 
nye former for materialer i almindelighed og redefinerer ra-
dikalt både den absolutte og den relative betydning af ud-
trykket »naturressourcer«. Indeslutning af varmt plasma som 
kilde til kommerciel energi kombineret med metoder til at 
transformere sådan plasmaenergi direkte til industrielle for-
mer for anvendelser af målrettet energi, er tilstrækkeligt til at 
betegne det største og hurtigste spring opad i produktivitet i 
menneskehedens historie.23

 F.eks. kan vi med de høje varmegrader og typer af energi, 
der er tilgængelige for os i det nukleare domæne, [24]24 ma-
nipulere stof på et så fint niveau, at vi kan fordampe en celle, 
uden at det påvirker den ved siden af, finindstille egenskaber 
ved metallegeringer ned til atomniveauet, og forvandle ethvert 
kendt materiale til et plasma, med henblik på at adskille det 

23 Lyndon LaRouche, Jr., »Wassily Leontief Acts to Block Ef-
fective Implementation of the SDI,« Fusion, juli-august 1985.
24 Plasmaer i en fusionsreaktor kan nå snesevis og hundredvis 
millioner grader Celsius. Til sammenligning kan der I solens 
centrum registreres en »mild« temperatur på 15 million grader.

i dets bestanddele. Den generelle form for effekt, der omtales 
her, er en stigning i energigennemstrømningstætheden af den 
anvendte energi. Dette henviser til koncentrationen af energi på 
det punkt, hvor arbejdet udføres.

Den enkleste illustration af dette i pædagogisk øjemed er for-
skellen i arbejde, der udføres af et sløvt knivblad i modsætning 
til et skarpt. Med det samme tryk anvendt på begge, udfører den 
skarpe kniv et langt større arbejde, med meget større præcision 
på grund af den større koncentration af kraften i knivens æg. 
Det er koncentrationen af energi, der åbner nye domæner af 
industrielle og andre produktive kapaciteter for os. Denne form 
for transformation karakteriserer faserne i den menneskelige ud-
vikling op gennem hele historien: 

I menneskets kendte kulturhistorie er denne stigning i net-
toproduktiviteten pr. indbygger og pr. kvadratkilometer 
forbundet med en langvarig stigning i den relative ener-
gigennemstrømningstæthed af de anvendte former for var-
mearbejde, der bevæger sig opad fra den ringeste kvalitet af 
de generelle ressourcer, såsom sollysets indfald, på hvad der 
traditionelt klassificeres som overfladen af vores planet, til 
forøgelsen af nettoenergigennemstrømningstætheden udført 
ved klorofylets arbejde og den tilhørende rolle af øget brug 
af kulstofatomet, som spiller en så afgørende rolle for mu-
ligheden for liv, især menneskeliv. Vi skrider fremad med 
afbrænding af affald, til trækul, til kul, til koks, til råolie og 
naturgas, og så springet til de langt mere kraftfulde energi-
gennemstrømningstætheder ved atomkraft og fusionsenergi. 
Det er stigningen i anvendelsen af en bestemt energigen-
nemstrømningstæthed pr. indbygger, som, fordelt i en eller 
flere bestemte portioner pr. kvadratkilometer territorium, 
ikke kun er den eneste principielle retning for forbedringer 
af de menneskelige livsbetingelser, men tillige, uden sådanne 
stigninger i energigennemstrømningstæthed ville menne-
skelivet på denne planet nødvendigvis forværres, og til slut 
forårsage omfattende folkemord mod planetens befolkning 
som helhed. En modsatrettet politik, såsom den der forfæg-
tes af dagens neo-malthusianske fanatikere, som f.eks. Prins 
Philip og andre fra Verdensnaturfonden, ville være klart, og 
kriminelt, sindssyg i dens virkninger.25

 Hver energiplatform er i sig selv en afspejling af højere 
fysisk-kemiske domæner, som forvandler menneskehedens for-
hold til, og beherskelse af, stof og energi. Dette indebærer andet 
og langt mere end blot en ændring af ressourcegrundlaget; men-
neskeheden antager en ny karakteristik som art betragtet, med 
en forøget evne til at forårsage ændringer i den fysiske verden.

Derfor er vi for indeværende (som for eksempel i dag) i stand 
til, bogstaveligt talt, at »kortlægge« menneskehedens udvik-
ling i mental henseende, snarere end biologisk. Det ironiske 
ved dette er, at det er menneskeligt mentalt liv, der definerer 
menneskets biologiske evolution, snarere end sammenlig-
ninger ud fra dyriske standarder. Vores handlinger som »ke-
mikere«, i en vis forstand af viljemæssighed (nemlig med for-
sæt), er det middel hvormed vi, i modsætning til alle andre 
levende arter som vi indtil videre har kendskab til, kan ud-

25 Lyndon LaRouche, Jr., »Economics as History: The Science 
of Physical Economy,« EIR, jail 11, 2009.

 Tabel 1 Energitæthed. Hvor meget brændsel ville det tage at dæk-
ker byen New Yorks energibehov i et år baseret på forbruget i 2015 
(uden hensyntagen til konverteringstab)? † uranbrændsel, beriget 
til 5 % U-235.
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vikle os til højere tilstande af eksistens ved blot at gentænke 
vores praksis, snarere end at være forpligtet til at ændre vores 
allerede eksisterende fysiskgenetiske modaliteter.

Således står vi tilbage med det faktum, at det er men-
neskets sind, som bestemmer den menneskelige arts fysiske 
eksistens, snarere end den anden måde (dyrenes måde). I den 
henseende kan der ikke skelnes mellem kunst og videnskab, 
da forestillingsevnen er mere afgørende for fremskridt inden 
for kemi end kemien i sig selv. Forøgelsen af den effektive 
energigennemstrømningstæthed af det menneskelige sam-
fund er i praksis målet for dets menneskelighed.26

Ved at skifte til en ny, højere energikilde løftes den økono-
miske proces som helhed til en højere orden, hvilket skaber en 
forandring af det potentielle udbytte for hver enkelt del, dirige-
ret fra oven, og derfor af samfundets potentielle relative befolk-
ningstæthed. Et andet aspekt af økonomien, der øger produkti-
viteten fra oven, er infrastruktur.

 Infrastrukturens rolle
 I lighed med ressourcer ligger det ikke fast, hvad der me-

nes med »infrastruktur«.  I en række skrifter og diskussioner 
udviklede LaRouche i løbet af 2010 ideen om den økonomiske 
platform, et koncept der er tæt knyttet til udviklingen af den 
menneskelige civilisation.

Hvad vi er ude efter er en ny opfattelse af økonomi... i hvil-
ken vi vil basere os på at betragte infrastruktur på en måde, 
der er forskellig fra den terminologi, som benyttes af de fleste 
økonomer nu om dage. Hvad, vi forstår ved infrastruktur, er, 
at verdens grundlæggende økonomiske infrastruktur først og 
fremmest kom fra søfart, transport over havet, som igennem 
lang tid var den vigtigste, mest effektive måde at organisere 
samfundet på med henblik på at gøre fremskridt af den ene 
eller anden art: Søfarten var grundlaget.

Sidenhen introducerede Karl den Store et system af land-
baserede vandsystemer, en kombination af floder og kanaler, 
som oprindeligt blev afsluttet under hans regeringstid, som 
kejser for hvad der blev kendt som Frankrig. Det startede et 
nyt system... Så derfor, hvad vi må forstå er, at se på dette 
aspekt af historien, i fremskridtet fra maritime systemer til 
systemer af indre vandveje, til jernbanenet og magnettogsy-
stemer; disse trin er, hvad vi kalder for »infrastruktur« – og 
sundhedspleje og andre ting følger med. Så infrastruktur er 
ikke noget, man føjer til for at forbedre økonomien: infra-
struktur, som defineret i sådanne termer, er fundamentet for 
økonomien.27

 Infrastruktur kan, når den betragtes korrekt, opfattes som 
platformen på hvilken, eller former »rumtiden« indenfor hvil-
ken, økonomien fungerer, og påvirker og forbinder alle menne-
skelige aktiviteter, der finder sted inden for det givne område . I 
lighed med ressourcer afspejler infrastruktursystemer vores arts 
beherskelse af opdagede universelle principper, og giver os større 
kontrol over naturen.

 Svarende til en ændring i fysisk rumtid eller en forøgelse af 
26 LaRouche, »Welcome President ‘X’: A New President for the 
U.S.A.
27 LPACTV Weekly Report, June 4, 2010.

energigennemstrømningstætheden af »et eller andet«, vil ind-
førelsen af et infrastrukturelt system, såsom et magnettognet, 
ændre potentialet for de produktive processer inden for det på-
gældende territorium, uden, på anden vis i øvrigt, at forandre 
de specifikke produktionsaktiviteter i området. LaRouche:

Infrastruktur gør det muligt for menneskeheden at øge kva-
liteten og den kvantitative karakter af arbejdskraftens pro-
duktivitet som et kvalitativt trin opad. Og derfor introdu-
cerer infrastruktur som sådan, når den anvendes på denne 
måde, et kvalitativt spring opad i muligheden for produktiv 
økonomi for menneskeheden. Det vil sige, at forbedringen 
af landbruget og industrien hovedsageligt afhænger af den 
grundlæggende økonomiske infrastruktur, som jeg lige har 
identificeret den.28

Vi bør da indse, at udviklingen af grundlæggende øko-
nomisk infrastruktur altid har været en nødvendig skabelse 
af, hvad der kræves for at skabe et »beboeligt« miljø, udvik-
lingen af et »syntetisk«, snarere end et formodentlig »natur-
ligt« miljø, for udvidelsen af, eller endda bare muligheden 
for, menneskeligt liv og praksis på et givet tidspunkt i eksi-
stensen af vores menneskelige art.29

Og andetsteds:
 
»Infrastruktur« fungerer således ikke som et supplement 
til produktionen. Det er derimod opbygningen, til kvali-
tativt højere niveauer af, hvad der svarer til »energigennem-
strømningstæthed«, af skabelsen af de fysiske og beslægtede 
fundamenter, hvoraf etablering og vedligeholdelse, i et vist 
kvalitativt omfang af direkte produktivitet, pr. indbygger, 
og pr. kvadratkilometer, afhænger.30

 Denne videnskabeligt stringente opfattelse af LaRouche, 
vedrørende naturen af infrastruktursystemer, er vigtig at forstå 
ud fra et politisk planlægningsmæssigt synspunkt, fordi ver-
den i dag kræver en hurtig transformation af det produktive 
potentiale af især de indre regioner af vores planet. En sådan 
transformation afhænger af en stærk forøgelse af arbejdskraf-
tens produktive evne hos de lokale befolkninger, der, som 
LaRouche uddyber, igen afhænger af de energigennemstrøm-
ningstætheder og nye principper, der tilvejebringes via infra-
struktursystemer.

 
Normalt er ideen om »produktiv« forbundet med resulta-
tet af arbejdsydelsen ved en produktion. Dette er en reel 
fejlbedømmelse. Faktum er, at forudsætningen for opblom-
stringen af kulturer med revolutionerende ændringer til 
områder med højere bæredygtig, potentiel relativ befolk-
ningstæthed, afhænger af virkelige spring i den potentielle 
relative menneskelige befolkningstæthed, hvilket igen kræ-
ver en højere kvalitativ fysisk-kulturel »platform«, inden 
for hvilken man kan operere. Sådanne platforme omfatter 
opdagelserne indenfor astronomi, på hvilke trans-oceaniske 

28 Ibid.
29 Lyndon LaRouche, Jr., »What Your Accountant Never Un-
derstood: The Secret Economy,« EIR, April 17, 2010.
30 Lyndon LaRouche, Jr., »The Folly of Chronic Wars,« EIR, 
July 30, 2010.
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maritime kulturer baserer sig. De omfatter fremkomsten af 
de indre »flodbreds«-kulturer med kanalsystemer knyttet til 
de vigtigste floder. De omfatter de fleste udstrakte trans-
portsystemer, såsom kvalitets-motorvejssystemer og siden-
hen kontinentale jernbanesystemer. De omfatter fremskridt 
på det kulturelle niveau i form af energi, fra relativt lavere 
til højere effektive energigennemstrømningstætheder af den 
anvendte energi.

Så for indeværende er forudsætningerne for det næste 
store spring opad i verdensøkonomien ikke kun afhængigt 
af atom- og fusionsenergi, til erstatning af kvalitativt lavere 
rangerende typer af energigennemstrømningstætheder. De 
kræver en generel opgradering af metoderne til forvaltning 
af planeten ...

Det er de store fremskridt i grundlæggende økonomisk 
infrastruktur, som udgør de platforme, hvorpå potentialet 
for en stigning i relativ potentiel befolkningstæthed og i 
kvaliteten af det enkelte menneskeliv afhænger. Med an-
dre ord, så afhænger niveauet af opnåelig produktivitet af at 
hæve »platformen« gennem »revolutioner« i infrastruktur, 
hvorpå vellykkede generelle fremskridt i potentiel relativ 
befolkningstæthed afhænger.

Uden disse fremskridt indenfor grundlæggende økono-
misk infrastrukturer vil bestemte teknologiske fremskridt, 
der anvendes lokalt, mislykkes i forsøget på at udføre den 
virkeligt afgørende mission for det fysisk-økonomiske pro-
gram – det vil mislykkes, idet der mangler fremskridt i for-
bedringen af kvaliteten af den infrastrukturelle platform, 
hvorpå succesen for samfundet som helhed afhænger.31

 
Der er mange bemærkelsesværdige eksempler på den trans-

formerende effekt af et opadgående skifte i infrastrukturplatfor-
me for den enkeltes produktivitet. Projekterne under Franklin 
Roosevelt-administrationens »New Deal« i USA udviser mange 
[sådanne eksempler]: Elektrificering og vandkontrolprojekter 
i 1930’ernes landdistrikter såsom Tennessee Valley-regionen i 
USA øgede landbrugsbedrifternes produktivitet mange gange, 
og tillod en åbning af regionen for tunge, energiintensive in-
dustrier som aluminiumsproduktion, der tidligere var umu-
lige; store vandforsyningsprojekter i det vestlige USA, såsom 
Hoover- og Grand Coulee-dæmningerne, bragte rigeligt med 
elektricitet og vand til kunstvanding, hvilket øgede udbyttet af 
enorme landbrugsarealer mange gange.

 Et nyere eksempel er Kinas integration af dets »Jing-Jin-Ji«-
region og det voksende netværk af nationale højhastigheds- og 
letbaner, der integrerer og transformer det sociale og økonomi-
ske potentiale i hele territoriet og dets over en milliard indbyg-
gere.

 Disse store infrastrukturelle storværk skal ses som det de 
er: afspejlinger af en højerestående art, karakteristisk for men-
neskeheden, med en øget kontrol over naturen i kraft af vores 
udøvelse af nye, mere magtfulde fysiske principper.

 Når vi skal se fremad, må civilisationen hurtigt bevæge sig 
til en ny infrastrukturplatform, der er baseret på fusionsenergi 
og rumfart (se afsnit VI i denne rapport). I forbindelse med en 
sådan platform vil revolutionerende teknologier, og de ressour-
cer som de er afhængige af, føre til en omorganisering af vores 
31 Lyndon LaRouche, Jr., »The Economic Past Is Now Behind 
Us! Money or Credit?« EIR, September 10, 2010.

brug af, og beboelse på, planetens overflade. Med magnettog 
anvendt i bred udstrækning til at flytte folk og fragt, vil be-
folkningskoncentrationen ikke længere overvejende ligge langs 
kystområder, og [vi] vil begynde at udvikle det indre af konti-
nenterne fuldt ud. Fremherskende anvendelse af fusionsenergi 
vil betyde, at vi, med de temperaturer der kan frembringes med 
plasmateknologier, kan behandle materialer fra deponeringsan-
læg og lavkvalitets-malm og skabe nye ressourcedepoter. Dette 
vil eliminere behovet for at transportere store mængder malm 
eller halvforarbejdede råvarer over lange afstande. En stigende 
orientering imod, og beboelse af, det nærliggende solsystem vil 
føre til udviklingen af Jordens polare regioner med deres unikke 
interaktion med magnetiske og andre kosmiske fænomener.

 Alt dette kræver, at vi – når vi skal planlægger infrastruktu-
relle systemer – tænker ud fra de fremtidige krav til infrastruk-
tur, snarere end blot at imødekomme de nuværende behov. En 
sådan orientering imod fremtiden må i praksis kombineres med 
en videnskabsorienteret politik for at fremskynde gennembrud i 
viden om nye fysiske principper.

 
Udformning af politikken for fremtiden: 
En videnskabsorienteret mission

 Menneskets kyndige praktisering af vores adgang til princip-
pet om både nuværende viden, og forudviden om fremtiden, 
er det mest essentielle af de kendte principper, som udmær-
ker det menneskelige individs naturligt givne særegenhed. 
Det er en evne til både at besidde, og som sådan at handle på, 
baggrund af viden afledt fra fremtiden, og dermed mulighe-
den for viljemæssigt at ændre denne fremtid til det bedre.32

Om halvtreds til hundrede år fra nu af, vil vi se tilbage på 
nutiden og se, at LaRouches opdagelser inden for videnskaben 
om fysisk økonomi tjente som den uundværlige rettesnor til at 
sætte menneskeheden på en kurs, der er velvidende og målbe-
vidst anti-entropisk. Som LaRouche mange gange har skitseret, 
må omhyggelig politisk beslutningstagen prioritere at dirigere 
investeringer af økonomisk overskud (»fri energi«) i at flytte 
samfundet til en højere energigennemstrømningstæthed og 
infrastrukturel platform. Disse politiske beslutninger må være 
koncentreret om et videnskabsorienteret program; et program, 
som præmierer bestræbelserne på at afdække endnu ukendte, fy-
siske principper med højere energigennemstrømningstætheder 
– og også deres iværksættelse og anvendelse. En sådan indsats vil 
blive drivkraften for alle fremtidige økonomiske fremskridt, og 
organisere talenterne fra alle samfundets generationer:

 
Det er rimeligt, og også nødvendigt, at sige: at den men-
neskelige art viljemæssigt skaber sit eget fremtidige ståsted 
i forhold til alle andre kendte levende processer, men abso-
lut også over for alle andre levende væsener, der i øjeblikket 
er kendt af menneskeheden. Den ret præcise beskrivelse af 
denne sondring er, at det menneskelige liv, ifølge sin ibo-
ende udformning, er styret af nødvendigheden af ubetinget 
fremskridt forbundet med at være en art, der viljemæssigt 
udvikler det menneskelige livs ontologiske kendetegn, i 
modsætning til alle andre arter, der i øjeblikket er kendt af 
os, eksisterende eller som har eksisteret. Den menneskelige 

32 LaRouche, ‘Project Space’: The Thesis.«
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art lever derfor faktisk altid i den progressive udvikling af 
sin egen fremtid, for vedvarende at øge afstanden, principielt 
set, til dyrene.

 Dette må i virkeligheden legemliggøres i praksis: i et 
princip om konstant anti-entropisk forandring. Der kendes 
i dag ikke til lignende tilfælde blandt nogen andre kendte 
arter. Enten kender man principielt til fremtiden, eller også 
er ens opfattelse af sin livskvalitet forringet. Det generelle 
virkningsprincip for menneskeligt fremskridt i denne form 
for fremgang kræver anvendelse af ideen om en række frem-
tidige »æraer« i de kvalitative spring i en given menneskelig 
kultur, hvert spring til en ny, kvalitativt højere, tilstand af 
social eksistens. Indenfor kemi er dette blevet demonstreret 
med indsigten i menneskets ordningsprincip for dets betyd-
ning af »fremskridt«, ved en generel stigning i kvaliteten af 
energigennemstrømningstæthed i de menneskelige processer 
som helhed.33

 Selv om opdagelser ikke kan opnås efter diktat, er det blevet 
påvist, at ligesom det succesfulde samarbejde mellem musikerne 
i en strygekvartet producerer noget, som udgør mere end sum-
men af dets dele, kan fremelskelse af en fælles indsats blandt 
store personligheder – som det skete med en koncentreret ind-
sats under Manhattan-projektet i krigstid eller Apollo-projektet 
i fredstid – skabe betingelserne for en højere frekvens af revolu-
tionære gennembrud med helt nye indsigter.

 Et nationalt videnskabsorienteret program i samarbejde 
med andre nationer kan gennemføres med et kreditsystem efter 
Hamiltons principper (se afsnit VI i denne rapport), som vil un-
derstøtte den store videnskabelige og økonomiske indsats, der er 
nødvendig for at trække fremtiden ind i nutiden.

 
[Et] kreditsystem tillader tilstrækkelig med frisk kredit til fy-
siske investeringer i ekspansion og videnskabsdrevet udvidel-
se af de produktive kræfter af samarbejdende nationer med 
avanceret teknologi (målt pr. indbygger og pr. kvadratkilo-
meter i hvert tilfælde); og påbegyndelsen af en stejlt stigende 
proces med en forøgelse af arbejdskraftens fysiske produkti-
onsevne over det meste af planeten, gennem udvikling af of-
fentlige energiressourcer, som har karakter af nutidens meget 
høje og stadig stigende energigennemstrømningstæthed.34

 
Til det formål:

 
Den væsentlige sondring hvormed dette skal forstås, er givet 
i de mål for fremskridt, ordnet som en serie af energigen-
nemstrømningstætheder, i forholdet mellem den energimæs-
sige og kognitive indbyrdes afhængighed af springene opad 
i ordningen af levende arter generelt, og i den mere vægtige 
måling af spring i udviklingen af dygtigheden af det men-
neskelige sind. Forholdet mellem forøgelse i den anvendte 
energigennemstrømningstæthed og springene i den produk-
tive kraft, udtrykt som menneskelig produktiv fremgang, er 
afgørende. Det afgørende træk, der dermed er identificeret, 
bør ellers kendes som ironiens kreative kraft, som for eksem-

33 LaRouche, »The Fuzz of the Impeachment: Our USA Now 
Enters a New Era.
34 LaRouche, »Economics as History: The Science of Physical 
Economy.

pel fremskridt i videnskabelige principper for arbejde, og i 
reglerne for komposition indenfor den klassiske musik, som 
i klassisk poesi, drama og sang. 

I sin enestående artikel om emnet »Opinion on The 
Constitutionality of a National Bank« (Formening vedrø-
rende forholdet mellem Forfatningen og en Nationalbank) 
opnåede [Hamilton] den relativt højeste indsigt i karakte-
ren af den menneskelige art: Den grundlæggende helhed af 
den pågældende art, en helhed der i sig selv er det princip, 
som regulerer processen som helhed: det menneskelige sinds 
noëtiske princip. 

Som reference er dette princip lokaliseret i de egentlige 
noëtiske egenskabers natur, der deles af en overensstemmelse 
mellem både naturen og det menneskelige sind. Dette ved-
rører specifikt det essentielle træk ved den menneskelige kre-
ativitet: Den menneskelige arts evne til at ordne springene i 
menneskets åndsevner, som vi, erfaringsmæssigt, registrerer 
som spring i de mentalt kreative åndsevner, udtrykt som re-
sultat af fremskridt i det menneskelige sind, såvel for indivi-
det som det omgivende samfund: De underforståede, såvel 
som udtrykte evner i det menneskelige sind. Især evnen til at 
forudse fremtiden på den måde, som historien nødvendigvis 
udfolder sig. De der ikke kan forudse fremtiden, i det mind-
ste af og til, kender endnu ikke nutiden.35

I dag er de to, indbyrdes forbundne områder for en sådan 
nødvendig indsats at finde i det meget små og det meget store: 
kernefusion, samt rumforskning og kolonisering.

En sammenligning af den rolle, som videnskabeligt tekno-
logisk fremskridt for Jordens kulturer har spillet i de sene-
ste århundreder, med de nye kvaliteter af fremskridt, der er 
nødvendige for udforskning af det nærliggende solsystem, 
bør anvendes som en måde til at udbrede begrebet om typisk 
menneskelig fremgang, på en sådan måde at begge de sam-
menlignede tilstande opfattes, som om de udtrykte et enkelt 
princip for menneskelig udvikling.36

 I dag kan et fusions- og rumprogram ikke trives isoleret fra 
resten af økonomien. Det skal understøttes af en hastig indfø-
relse af nuklear atomkraft og tilhørende relaterede teknologier. 
Med andre ord, når vi flytter samfundet til den næste platform 
for energigennemstrømningstæthed, vil der forekomme en na-
turlig acceleration af forbruget af aktuelle ressourcer, som et 
resultat af opgradering af hele systemet (mennesker og kapi-
talgoder/infrastruktur) til et niveau, der vil være i stand til at 
iværksætte de kommende gennembrud i fusion.

 
Menneskehedens kraft inden for solsystemet og hinsides 
svarer til udviklingen af det menneskelige sinds progressive 
åndsevner i form af en stadigt bredere og stadigt dybere for-
ståelse af universet, efterhånden som det bliver kendt af os. 
Således brydes sanseopfattelsernes begrænsning til fordel for 
en tro på evigheden, snarere end tåbeligheden ved ren san-

35 Lyndon LaRouche, Jr., »The Prospect for a U.S. Future: 
Build the Real American Party,« EIR, April 18, 2014.
36 LaRouche, »Economics as History: The Science of Physical 
Economy.« [37] The American Principle: Return to the Actual 
U.S. Constitution,« footnote 8, EIR, May 9, 2014.
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selig vished.37 

 Det er her, at vi når frem til den økonomiske nødvendighed 
af at skabe en smuk kultur.

 
Kultur og den kreative forestillingsevne

 
Det er således inden for kulturområdet ... at den grundlæg-
gende hemmelighed om fortsat civiliseret menneskelig eksi-
stens og fremgang nu helt afhænger. Fremover er økonomisk 
videnskab videnskaben om disse forandringer i individuel 
og menneskelig massekultur, som det civiliserede menneskes 
fortsatte eksistens afhænger af.38

 Tilbage til LaRouches oprindelige arbejde fra 1948 til 1952. 
Det centrale i hans gennembrud inden for økonomisk videnskab 
var at identificere, at det menneskelige samfunds anti-entropisk 
natur er afhængig af menneskehedens poetiske evner – evnen 
til at formidle nyfundne opdagelser – nye ideer, der endnu ikke 
forefindes, ved hjælp af sprog. Derfor er en opløftelse af kulturen 
til et niveau, der hænger sammen med et kreativt syn på men-
neskets natur, uadskilleligt fra et økonomisk vellykket samfund.

En revolutionær opdagelse, der vælter vores hidtidige fore-
stillinger om naturen, udspringer ikke logisk fra det nuværende 
fremherskende system med love og principper. Derfor har den 
ikke noget »navn« inden for den aktuelle sprogkultur – den bog-
stavelige brug af sprog til at beskrive et helt nyt begreb vil ikke 
fungere. I stedet må den anden persons, eller personers sind, fås 
til, på ny, at skabe det nye koncept for sig selv, som et resultat af 
deres egne, højeste mentale processer. Dette kan kun ske ved en 
kommunikationsform, som vi forbinder med den kunstneriske 
brug af sprog, der findes i stor klassisk poesi og musik.

 
Musikalitetens kraft, udtrykt som klassisk poesi, er den 
kreative forestillingsevne, der frembragte de store, originale 
videnskabelige indsigter hos den lidenskabelige amatør-
violinist Albert Einstein, i hans vidunderlige angreb på det 
ukendtes domæne i udøvelsen af fysiske videnskabelige un-
dersøgelser.39

 Det specifikke aspekt af poesi (eller musik), der gør det vel-
egnet til formidling af helt nye forestillinger, er tvetydigheden 
eller ironien:

 Det er denne tvetydighed i både komposition og fremsi-
gelse af klassisk poesi, og også klassiske former for litterær 
prosa, der berører det mest afgørende aspekt af forestillings-
evnens rolle, ved at påberåbe sig kreativitetens kvalitet, som 
genlyder i opdagelsen af beviselige hypoteser indenfor fysisk 
videnskab.40

 I alle henseender er den menneskelige kreativitets le-
dende rolle, herunder den fysiskvidenskabelige kreativitet, 
lokaliseret, ikke i matematik, men i den dynamiske rolle af 
den kreative kunstneriske forestillingsevne i klassisk musik, 

37 The American Principle: Return to the Actual U.S. Constitu-
tion,« footnote 8, EIR, May 9, 2014.
38 LaRouche, »Economics as History: The Science of Physical 
Economy.
39-41 Ibid.

poesi, drama og lignende udtryk for klassisk visuel kunst... 
Det er dette subjektive element i den menneskelige natur, 
som er arnestedet for sand kreativitet, i fysisk videnskab og 
på anden vis, og dermed for menneskets absolutte overlegen-
hed over dyrene. Dette er den største hemmelighed om suc-
ces indenfor økonomi; Dette er den uundværlige funktion af 
klassisk kunstnerisk kultur.41

 Derfor kan klassisk kultur ikke være en eftertanke af øko-
nomisk videnskab: det er den uundværlige forudsætning for en 
vellykket og lykkelig menneskelig civilisation; en forudsætning, 
der i fysisk økonomisk henseende går fremad, og opfylder vo-
res grundlæggende, universelle kendetegn: kreativitet. Dette er 
grunden til, at Lyndon og Helga LaRouche gentagne gange har 
opfordret til en global dialog mellem kulturer, hvilket vil føre til 
en ny renæssance. Hver nation vil fremlægge det bedste af sin 
kultur og historie, så civilisationen som helhed kan komme til 
en mere perfekt fremstilling af menneskehedens smukke karak-
ter, i Skaberens billede.

Ud over at dette er en naturlig og vigtig del af det nye paradig-
me på Jorden, vil en sådan dialog mellem kulturer mest naturligt 
finde sted i forbindelse med koloniseringen af vores solsystem.

Selvom hver astronaut her har en bestemt kulturel herkomst, 
vil vi have det store privilegium at etablere et rigt, menneskeligt 
kulturelt liv i rummet og på andre himmellegemer, med et ak-
tivt syn på resultatet af ens livsværk, som rækker hundreder af 
år ud i fremtiden.

Dette er fundamentet for en sand menneskelig og videnska-
belig praksis for økonomi, der opfylder Leibniz’ løfte, der er 
nedfældet i De Forenede Staters Uafhængighedserklæring: Stræ-
ben efter lykke:

Den klassiske kunstneriske forestillingsevne, som den civi-
liserede menneskehed stræber efter, inspirerer mennesket 
til at række ud efter en universel virkelighed, som ligger ud 
over den indeværende fremherskende praksis i den pågæl-
dende periode; men testen af forestillingens virkelighed op-
står med hensyn til den resulterende forøgelse – eller mangel 
på samme – i menneskets fysiske evne til at eksistere, pr. 
indbygger og per kvadratkilometer territorium på overfla-
den af planeten, hvilket definerer det, der kunne betragtes 
som en valideret innovation. Det er resultatet af dette aspekt 
af både videnskab og klassisk kunst, som er afgørende for 
den klassiske kunsts standard for skønhed, som i tilfældet 
med Brunelleschis opførelse af kuplen på Santa Maria del 
Fiore, et resultat, der kommer til udtryk i forøgelsen af en 
kulturs potentielle relative befolkningstæthed. Det, der på 
den måde forener videnskab og kunst, præsenterer os for en 
tommelfingerregel til at definere en enhed for fremskridt og 
skønhed. Det er denne specifikke enhed, der frembringer og 
bevidner den menneskelige individuelle sjæls skønhed og 
evige liv, og som ligger til grund for motivationen for alle 
fremskridt i menneskelivets betingelser.

For yderligere læsning af Lyndon LaRouches videnskab 
om fysisk økonomi og et katalog over LaRouches vigtigste 
værker, kan du besøge: på engelsk: www.larouchepub.com   
Udvalte artikler på dansk: www.schillerinstitut.dk/si/cate-
gory/nyheder/lyndon-larouche/larouche-feature/   
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En videnskabsorienteret mission:
Astronaut Ed White udfører den første 
amerikanske »rumvandring«, 3. juni 
1965. Med fortsat udforskning og kolo-
nisering af vores solsystem vil menneske-
heden ophøre med at være en jordbun-
den art og påtage sig en ny rolle som et 
udenjordisk væsen. Ligesom ved rumpro-
grammet i 1960’erne, vil hidtil umulige 
bedrifter revolutionere det økonomiske 
potentiale på Jorden og langt hinsides.

Infrastrukturens rolle: Infrastruktur er ikke bare den 
»ting», der er bygget – f.eks. bro, dæmning eller tog. Det er 
en afspejling af menneskets magt til at ændre naturen, at gøre 
naturen og menneskeheden selv mere produktive end før. Her 
opstemmer Hoover-dæmningen Colorado-floden, og leverer 
dermed vand og elektricitet til tusindvis af mennesker.

Brunelleschis kuppel i Firenze, Italien. Brunelleschi afslut-
tede kuplen i 1436 med et design baseret på ny indsigt i fysiske 
principper for en førhen umulig konstruktion.

Kultur og den kreative forestillingsevne: 
Lyndon LaRouche og Norbert Brainin, førsteviolinist i Amade-
us-kvartetten. Brainin og LaRouche dannede et venskab, der 
varede i årtier, og samarbejdede omkring en fælles mission for 
forsvar og genoplivning af det klassiske princip i musik. Om det 
princip sagde Brainin engang: »[Idéen om] »motivführung« 
ligger mit hjerte nær; jeg har gået rundt med det i lang tid, og 
det fandt aldrig rigtig nogen genklang hos andre; og den en-
este person, der straks forstod det, var Lyndon LaRouche, og 
det er det, der forbinder os.«

Læs hele teksten og underskriv venligst her:  www.schillerinstitut.dk/si/?p=26996
Information: 53 57 00 51  si@schillerinstitut.dk

Underskriftindsamling: Få Lyndon LaRouche renset for den 
uretfærdige forfølgelse, domfældelse og fængsling han var udsat for

30 år siden: Fængslingen af Lyndon LaRouche den 27. januar 1989 definerer en æra som nu må afsluttes

Det er på tide, at Amerika gør bod for at have tolereret LaRouches fængsling [i fem år] for tre årtier siden – ikke 
fordi der blev begået en så forfærdelig uretfærdighed imod LaRouche, men fordi man har begået en så forfærdelig uret-
færdighed imod os selv og verden. Det er på høje tid at rense LaRouche og hans medarbejdere; men frem for alt er det 
tid til at sikre, at LaRouches politik endelig vedtages.

Bliv medlem! 
1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. intro.: 100 kr., Homebanking: 1551-5648408, Giro: 564-8408

Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Poul Gunder-
sen, Preben Samsøe, Percy Rosell. Eget tryk. 

Kunstneriske og videnskabelige opdagelser:


