
Befolkningsudviklingen
på

Bornholm

- og dennes betydning for det bornholmske arbejdsmarked

Arbejdspapir

Keld Jensen

Trykt publikation
ISBN: 87-90144-20-1

Elektronisk publikation
ISBN: 87-90144-51-1



Befolkningsudviklingen på Bornholm
- og dennes betydning for det bornholmske arbejdsmarked

Keld Jensen



Forord
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Sammenfatning
Skal denne rapports samlede analysefelt beskrives, kan det formuleres i følgende tre spørgsmål:

1. Hvad er den historiske baggrund for det nuværende folketal og den nuværende befolk-
ningsstruktur i Bornholms Amt?

2. Hvilken betydning har demografien for det lokale arbejdsmarked?

3. Hvilken betydning vil befolkningsudviklingen have for den fremtidige udvikling på det 
bornholmske arbejdsmarked?

Disse tre spørgsmål danner tilsammen analysens problemformulering.

I denne sammenfatning er de væsentlige svar på den ovenstående problemformulering opreg-
net:

1. Hvad er den historiske baggrund for det nuværende folketal og den nuværende befolk-
ningsstruktur i Bornholms Amt?

1. Befolkningsvæksten p.a. har for hele landet været over nul i hele dette århundrede, bortset
fra perioden 1982-86. Derimod har der været en negativ vækst p.a. på Bornholm i perio-
der i alle årtier siden 1930’erne, og befolkningsvæksten p.a. har nu været negativ på øen
siden 1981.

 
Samlet har denne udvikling resulteret i, at den bornholmske befolknings andel af hele lan-
dets befolkning er faldet fra 1,9 % i 1801 til 0,9 % i 1995. Bornholms folketal nåede det
nuværende niveau på 44-45.000 personer i 1921, men det er værd at bemærke, at i 1921
var den bornholmske befolknings andel af hele landets befolkning 1,4 %, hvor den altså nu
kun er 0,9 %. Andelen har ikke været over 1 % siden 1968.

 
2. Befolkningstætheden pr. km² i Bornholms Amt ligger på samme niveau i dag, som hele

landet lå på i 1921. I dag er befolkningstætheden på Bornholm 76 indbyggere pr. km²,
mens den for hele landet er 121 indbyggere pr. km². Havde Bornholm samme befolk-
ningstæthed som hele landet i dag, ville folketallet ligge på ca. 72.000 personer. Dette sva-
rer nogenlunde til antallet af faktisk tilstedeværende på øen i turistsæsonen.

 
3. Tendensen til et faldende befolkningstal på Bornholm er resultatet af både et negativt fød-

selsoverskud og en negativ nettoflytning. Denne faldende tendens skal endog ses i sam-
menhæng med en samtidig stigning i hele landets befolkningsstørrelse.

 
4. Faldet i fødselsoverskuddet er forårsaget af et fald i antallet af levendefødte i stort set hele

perioden fra midten af 1940’erne til i dag. Derimod har antallet af døde i hele perioden si-
den 1930’erne ligget på nogenlunde samme niveau, dog med en tendens til en mindre stig-
ning siden midten af 1950’erne. En væsentlig iagttagelse er, at fødselsoverskuddet nu har
været negativt på Bornholm i 15 år og fortsat er faldende, hvorimod hele landet i samme
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periode har oplevet ikke blot en stabilisering, men også en stigning i fødselsoverskuddet,
efter at der også her var tale om et negativt fødselsoverskud i perioden 1981-88.

 
5. Det faldende fødselsoverskud på Bornholm skyldes ikke blot et fald i antal levendefødte,

fordi der generelt bliver færre og færre personer på Bornholm, men også et fald i evnen
eller lysten til at få børn. Og denne evne/lyst falder mere end det gør sig gældende for lan-
det som helhed.

 
6. Udviklingen i flyttemønstre og dermed udviklingen i den samlede demografi i Bornholms

Amt er ikke primært et resultat af økonomiske konjunkturer, men derimod behovet for at
få en uddannelse.

 
7. Problemer med “affolkning” af Bornholm er ikke på grund af en stigende fraflytning, men

derimod på grund af en vigende tilflytning.
 
8. Umiddelbart ville man forvente, at en øget uddannelsesaktivitet i 1980’erne ville føre til en

større nettoflytning. Men tallene viser noget andet. Nettoflytningen ligger efter 1974 på et
meget lavere niveau end før 1974. I perioden 1974-81 skete en reduktion i antallet af mel-
lemkommunale flytninger på ikke mindre end 30 % på landsplan. En forklaring på dette
fald i antallet af flytninger, der i samme periode forårsager en stor positiv nettoflytning på
Bornholm, kan være den øgede erhvervsfrekvens blandt kvinder. En stor erhvervsfrekvens
hos både mand og kvinde i én familie vanskeliggør en flytning over længere afstande i stør-
re grad, end før i tiden, hvor familien kun var afhængig af et job.

 
9. En stor del af tilflytningerne må være gen-tilflytninger, forstået på den måde, at størstede-

len af tilflytningen består af bornholmere, der efter en periode “ovre” vender tilbage til fø-
deøen. Perioden 1975-1994 omfatter f.eks. i alt 22.725 tilflytninger, men en særkørsel fra
Danmarks Statistik viser, at der pr. 1.1. 1995 kun er 10.972 personer på Bornholm, der
ikke er født på øen.

 
10. Der er en meget stor nettofraflytning blandt de 15-29-årige. På trods af en positiv net

toflytning blandt øvrige aldersgrupper, er der samlet set en nettofraflytning i næsten hele
perioden 1976-1994. Denne nettofraflytning blandt de 15-29-årige giver selvfølgelig en
stor påvirkning af hele befolkningsstrukturen på øen.

 
11. Vurdering af flyttemønstre må omfatte vurdering af analyseregionen, men også af de regi-

oner, som fraflyttere eller tilflyttere frastødes eller tiltrækkes fra. Denne kobling med en
tiltræknings- eller frastødningsregion for Bornholm  må i høj grad omfatte Hovedstadsom-
rådet og primært Københavns Kommune. Nye uddannelsesinstitutioner i hovedstaden, en
stigende beskæftigelse i forbindelse med f.eks. Ørestads-projektet, en ny Øresundsforbin-
delse m.v. vil altså i fremtiden være en vigtig faktor for nettoflytningens udvikling på

Bornholm.

Hovedstadsområdet modtager 58,5 % af alle fraflytninger fra Bornholm i perioden 1976-
94, og modsat afgiver Hovedstadsområdet 58,3 % af alle tilflytninger til Bornholm.

 En væsentlig faktor for balancen mellem til- og fraflytningen til/fra hovedstaden kan være
personers valg mellem storby-kultur og landlig kultur. Modemæssige tendenser til fordel
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for den ene eller den anden af disse kulturer vil givetvis have stor indflydelse på balancen
for fra- og tilflytning mellem hovedstaden og Bornholm. Af den samlede fra flytning fra
Bornholms Amt går 73,1 % til kommuner med en by på mere end 20.000 indbyggere, hvor
den største by på Bornholm er Rønne med ca. 14.000 indbyggere.

 
12. Vandringen mellem Bornholms Amt og udlandet har fra 1990 været et tilskud til det ellers

faldende folketal på øen. Hertil kommer, at den generelle tendens i nettovandringen til/fra
udlandet har været stigende med et højdepunkt siden 1930 i året 1991. Dette højdepunkt
blev opnået på grund af en stigning i tilflytningen samtidig med et fald i fraflytningen.

 
13. Selv om tilvandringen fra udlandet i perioden fra 1980 er relativ stor, så følger der en til-

svarende udvandring til stort set de samme lande, som de lande hvorfra indvandringen
kom. I perioden har Bornholm netto afgivet flest personer til Sverige og har modtaget flest
personer fra Færøerne og Grønland.

 
Resultatet af fra- og tilvandringen samt gen-fravandringen var, at der pr. 1.1. 1994 boede
1.089 personer i Bornholms Amt, der enten var af udenlandsk herkomst eller født i udlan-
det.

14. Der er store forskelle i den kønsmæssige sammensætning af befolkningen regionalt på
Bornholm og i hele landet. På Bornholm er antallet af mænd faldet mere end antallet af
kvinder, således at der fra at have været et mindretal af kvinder på øen frem til 1987 i dag
er flere kvinder end mænd.

2. Hvilken betydning har demografien for det lokale arbejdsmarked?

1. Sammenhæng mellem befolkningstal og en regions generelle udvikling kan opdeles i to
overordnede punkter:

 a) Adgang til en lokal arbejdsstyrke er en afgørende forudsætning for, at det lokale er-
hvervsliv kan trives. Især i forhold til perioder med vækst, vil lokalisering af nye arbejds-
pladser og udvikling af allerede etablerede være afhængig af tilførslen af mere arbejdskraft
med de kvalifikationer, der bliver efterspurgt. Et vigende befolkningstal vil derfor sand-
synligvis give anledning til manglende muligheder for rekruttering.

 b) Befolkningen efterspørger service, hvorfor en negativ udvikling i befolkningstallet im-
plicit betyder stagnation eller tilbagegang for private og offentlige servicevirksomhe-der.

2. Den regionale befolkningsudvikling kan i grove træk forventes at være et resultat af og en
indikator på den økonomiske udvikling. Derfor kan der også forventes et vist sammenfald
mellem den regionale befolkningsfordeling og fordelingen af arbejdspladser.
Men  dette sammenfald er f.eks. ikke gældende for Bornholms Amt i perioden 1971-1992.

 
 I denne periode er der en generel tendens til stigning i antal arbejdspladser (målt i antal be-

skæftigede), mens der samtidig er en generel tendens til fald i befolkningstallet. Det
manglende sammenfald kan bl.a. skyldes en stigning i erhvervsfrekvensen i perioden på ca.
10 %.
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 Den øgede beskæftigelse omfatter en større og større andel af personer i den arbejdsdyg-
tige alder (15-66 årige), men denne aldersgruppes andel af hele befolkningen er samtidigt
faldende. I andre regioner har også en omfattende pendling mellem regionerne betydning
for manglende sammenfald i udviklingen i beskæftigelsen og folketal. Men denne faktor er
stort set ikke eksisterende på Bornholm.

 
3. Hvis man forestiller sig, at der var en ligelig fordeling af arbejdspladser i forhold til befolk-

ningstal for de enkelte regioner, viser det sig, at befolkningstallet på Bornholm skulle være
næste 5.000 mindre i 1971 og 1.923 personer mindre i 1992. Modsat skulle der være
2.359 flere arbejdspladser på Bornholm i 1971 og 955 flere i 1992.

 
4. Den faldende flyttehyppighed (tilflytning) kan være forårsaget af, at flere og flere stifter bo

i uddannelsestiden. Og da uddannelsen gennemføres “ovre”, vil gentilflytning derfor på
denne baggrund være vigende.

 
For et lille arbejdsmarked som det bornholmske har også manglende valgmuligheder med
hensyn til jobmuligheder stor betydning for en faldende gen-tilflytning, når unge har været
“ovre” for at få en videregående uddannelse. Andelen af videregående uddannede, der fin-
der en ægtefælle med et tilsvarende uddannelses-niveau, er stor. Derfor skal arbejdsmar-
kedet også være åbent for ægtefællens kvalifikationer.

 
5. Generelt set må (gen-)tilflytningen forventes at være mest følsom over for konjunkturer på

arbejdsmarkedet, idet en fraflytning fra Bornholm oftest er med det formål at få en ud-
dannelse (ikke specielt konjunktur-bestemt), mens en tilflytning er for at få et job (meget
konjunkturbestemt).

6. Befolkningen kan inddeles i økonomisk set tre væsentlige aldersgrupper:
 
 - 0-14 årige: Den kommende rekruttering til arbejdsstyrken.
 - 15-66 årige: Arbejdsdygtige alder.
 - Over 66 år: Pensionerede m.v.
 
 På Bornholm er der i forhold til landsgennemsnittet færre i den arbejdsdygtige alder - og

flere i de to andre aldersgrupper. Dette er en uheldig fordeling rent økonomisk set. Hvis
den bornholmske befolkning skulle være fordelt efter gennemsnittet på landsniveau for
1994, så var der 1.545 personer for lidt i den arbejdsdygtige alder, mens der var henholds-
vis 252 og 1.293 personer for mange blandt de unge og de ældre. Især den store overre-
præsentation blandt de ældre kan være et problem for et regionalt områdes generelle ud-
vikling. Andelen i arbejdsdygtig alder har været under landsgennemsnittet i hele undersø-
gelsesperioden tilbage til 1971. Dengang havde Bornholms Amt en andel på 64,2 % i den
ar- bejdsdygtige alder, mens tallet for hele landet lå 2,2 % over. I 1994 var det tilsvarende
tal steget til 65,8 %, men nu ligger hele landets gennemsnit 3,5 % over.

 
7.  Ses der bort fra de 15-34 årige fra befolknings-beregningerne, viser det sig, at hele landet

så har 56,6 % af hele befolkningen (minus de 15-34 årige) i gruppen af 35-66 årige. Sam-
me tal for Bornholms Amt er 54,9 %. Forskellen mellem hele landet og Bornholms Amt
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for denne gruppe er altså betydeligt mindre end for den samlede gruppe af personer i den
arbejdsdygtige alder.

 
Hvis de uddannelsessøgende fjernes fra det samlede og hvis man sammenligner disse tal
for Bornholm med den samlede danske befolkning, viser det sig, at andelen af personer i
den arbejdsdygtige alder, der ikke er under uddannelse, i Bornholms Amt i 1992 omfatter
63,0 % af den samlede befolkning, hvor samme tal for hele landet kun er 59,9 %.

 
8. Befolkningsfordelingen internt mellem kommunerne på Bornholm følger ikke fordelingen

af arbejdspladser mellem de fem kommuner. Hvor pendlingen mellem Bornholm og resten
af landet er forholdsvis lav, er pendlingen mellem de bornholmske kommuner stor.

3. Hvilken betydning vil befolkningsudviklingen have for den fremtidige udvikling på det 
bornholmske arbejdsmarked?

1. Generelt er der meget få styringsmekanismer med en egentlig gennemslagskraft overfor en
given tendens i befolkningsudviklingen, men visse tiltag kan være betydningsfulde på lang
sigt. Netop analysen af befolkningsudviklingen på Bornholm viser, hvordan begivenheder,
der ligger årtier tilbage, har stor betydning for den aktuelle situation. På samme måde kan
tendenser i den nuværende situation få betydning for udviklingen i mange årtier frem.
Analysen i denne rapport viser, at Bornholm er speciel med hensyn til flere demo-
grafiske komponenter. Det er samtidigt forsøgt anskueliggjort, hvordan man princippet
snarere må indrette sig på denne specielle situation end egentligt at kunne gøre noget ved
den.

 
2. Befolkningsfremskrivningerne viser, at Bornholms befolkningstal vil falde med 4.209 per-

soner i perioden 1994 til 2020, således at folketallet på øen vil komme under 41.000 - eller
samme niveau som omkring år 1900. Dette fald svarer til 9,3 % af befolkningstallet for
1994. Og dette fald skal endog ses i lyset af en forventet tilsvarende stigning for hele lan-
det på 3,2 % i forhold til 1994-tallet.

Samtidig forventes en forskydning i de enkelte aldersgrupper, således at arbejdsstyrken
(16-66 år) i perioden 1994 til 2020 formindskes med 3.205 personer. Også gruppen under
16 år falder, mens der sker en stigning af personer over 66 år.1

                                               
1 Forudsætninger for de nævnte fremskrivninger er angivet i kapitlet “Den fremtidige befolkningsudvikling på Born-

holm” i denne rapport.
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Indledning

Hensigt og ramme for undersøgelsen

Et af de mest anvendte parametre til at måle udviklingen i et regionalt område er befolknings-
udviklingen. Selv om der ikke altid kan påvises en direkte sammenhæng mellem befolknings-
tallets udvikling og det pågældende regionale områdes generelle økonomiske udvikling, så vil
en tendens til negativ befolkningsvækst ofte være en advarsel om en fremtidig negativ økono-
misk udvikling. Sammenhæng mellem befolkningstal og en regions generelle udvikling kan op-
deles i to overordnede punkter:

• Adgang til en lokal arbejdsstyrke er en afgørende forudsætning for, at det lokale erhvervsliv
kan trives. Især i forhold til perioder med vækst, vil lokalisering af nye arbejdspladser og
udvikling af allerede etablerede være afhængig af tilførslen af mere arbejdskraft med de kva-
lifikationer, der bliver efterspurgt. Et vigende befolkningstal vil derfor give anledning til
manglende muligheder for rekruttering.

• Befolkningen efterspørger service, hvorfor en negativ udvikling i befolkningstallet implicit
betyder stagnation eller tilbagegang for private og offentlige servicevirksomheder.

Men det er ikke kun udviklingen i selve befolkningstallet, der er afgørende for en regions gene-
relle udvikling. Befolkningsstrukturen har ligeledes stor betydning. En relativ lille andel af be-
folkningen i den arbejdsdygtige alder betyder - på trods af et evt. relativt stort befolkningstal på
et givet tidspunkt - risikoen for manglende arbejdskraft på det lokale arbejdsmarked. Samtidig
er der forskel på hvad og i hvilket omfang forskellige aldersgrupper efterspørger serviceydelser
m.v.

De demografiske aspekter vurderes primært i forhold til betydningen for arbejdsmarkedet.
Grunden til at vægte netop de demografiske aspekter i indledningen til den samlede undersø-
gelse af den bornholmske arbejdsstyrkes kvalifikationer er en antagelse om, at arbejdsmar-
kedsforanstaltninger generelt kun giver et meget lille råderum for styring af det lokale arbejds-
marked i forhold til de rammer, som den samlede befolkningsmæssige udvikling giver.

Problemformulering og formål

Skal denne analyses samlede analysefelt beskrives, kan det formuleres i følgende tre spørgsmål:

1. Hvad er den historiske baggrund for det nuværende folketal og den nuværende befolk-
ningsstruktur i Bornholms Amt?

2. Hvilken betydning har demografien for det lokale arbejdsmarked?

3. Hvilken betydning vil befolkningsudviklingen have for den fremtidige udvikling på det
bornholmske arbejdsmarked?

Disse tre spørgsmål danner tilsammen analysens problemformulering.
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Analysens overordnede formål er at tilvejebringe en forståelse for de demografiske forholds
betydning for den samlede udvikling på det bornholmske arbejdsmarked. Analysens resultat
forventes at kunne danne basis for kvalificeret indkredsning af de overordnede problemfelter i
befolkningsudviklingen samt udpege nye tiltag for imødegåelse af en uhensigtsmæssig befolk-
ningsudvikling på Bornholm.

Generelt må dog siges, at der normalt er meget få styringsmekanismer med en egentlig gen-
nemslagskraft overfor en given tendens i befolkningsudviklingen, men visse tiltag kan være
betydningsfulde på lang sigt. Netop analysen af befolkningsudviklingen på Bornholm viser,
hvordan begivenheder, der ligger årtier tilbage, har stor betydning for den aktuelle situation. På
samme måde kan tendenser i den nuværende situation få betydning for udviklingen i mange år-
tier frem.

Dvs. at det også er denne del-analyses formål at vise, hvordan Bornholm er speciel med hensyn
til demografisk udvikling, og hvorfor man i princippet snarere må indrette sig på denne udvik-
ling end egentligt at kunne forvente at gøre noget ved den.

Definition af centrale begreber

I rapporten er anvendt en del specielle begreber. I det følgende vil de mest centrale blive nær-
mere defineret.

Anvendte demografiske komponenter og målemetoder
I demografien anvendes en række målemetoder til beskrivelse og analyse af de enkelte demo-
grafiske komponenter. I nedenstående skema er de i denne rapport anvendte begreber define-
ret. Primært bruges Danmarks Statistiks begrebsdefinitioner i denne rapport, men i visse tilfæl-
de anvendes også andre definitioner.



15

Tabel 1. Oversigt over anvendte demografiske komponenter og målemetoder.

Demografiske
komponent

Mål Definition

Befolkningsvækst Den naturlige befolkningsvækst Befolkningsvækst (år1 - år0) = antal levendefødte i perioden minus
antal døde i perioden.

Den faktiske befolkningsvækst Er lig den naturlige befolkningsvækst plus størrelsen af netto-
indvandringen (indvandring minus udvandring).

Fertilitet
(frugtbarhed)

Antal levendefødte Børn, som kommer til verden med tydelige tegn på liv (dvs. ånder,
skriger eller græder) uanset svangerskabsperiodens længde.

Fødselsrate Antal levendefødte pr. 1.000 indbyggere
Fødedygtig alder Fastsat til  at være aldersgruppen 15-49 år.
Summarisk fertilitetskvotient Antal levendefødte pr. indbygger (middelfolketallet: Her beregnet

som et gennemsnit af antallet af personer i begyndelsen og slutnin-
gen af kalenderåret).

Generel fertilitetskvotient Antal levendefødte pr. 1.000 kvinder i de fertile aldersklasser (15-49
år).

Aldersbetinget fertilitetskvotient Antal levendefødte børn pr. år født af mødre i en given aldersklasse
pr. 1.000 kvinder (middelfolketallet) i den pågældende aldersklasse.

Mortalitet
(dødelighed)

Summarisk dødelighedskvotient Andelen af antal døde i en given periode, f.eks. et kalenderår af fol-
ketallet medio perioden, f.eks. i et kalenderår.

Dødsrate Antal døde pr. 1.000 indbyggere.
Aldersbetingede dødelighedskvotient Andelen af antal døde af et givet køn i et givet aldersinterval i en

given periode, f.eks. et kalenderår af befolkningen af dette køn i det
givne aldersinterval medio perioden, f.eks. i et kalenderår.

Ind- og udvand-
ring

Udenlandske vandringer Vandringer til/fra udlandet incl. Færøerne og Grønland. Ind- og ud-
vandring omfatter vandring til/fra Grønland og Færøerne, nordiske
statsborgere med fast ophold og andre udlændinge med opholdstilla-
delse for mere end tre måneder eller arbejdstilladelse.

Indenlandske vandringer Flytninger opregnet efter internt i kommune, mellem kommuner el-
ler mellem amter. Bemærk, at der er tale om antal flytninger - ikke
om antal personer, der flytter. En person kan flytte frem og tilbage
flere gange indenfor samme år.
Værnepligtige opføres normalt ikke som flyttet til deres garnison.

Nettoflytning Tilflytning minus fraflytning inden for given periode.
Flyttehyppighed Antal flytninger pr. persongruppe (f.eks. køn eller aldersgruppe)

Alder Arbejdsdygtige aldersgruppe Her defineret som alle personer i befolkningen i alderen 15-66 år.

Flyttestatistik
I det følgende vil de tekniske aspekter bag flyttestatistikken kort blive uddybet.
Flyttemønstre kan normalt geografisk/administrativt opdeles i tre typer:

1. Flytninger internt i kommuner (subkommunale flytninger).
2. Mellemkommunale flytninger.
3. Flytning mellem amter.

I denne undersøgelse er der kun anvendt den tredje kategori, dvs. flytninger til og fra Born-
holms Amt. Dog er der statistik på, hvilke kommuner udenfor amtet, der flyttes til og fra.
I figurer og tabeller er flyttestatistikken i denne rapport normalt dækkende tilbage til 1976.
Kommunalstatistisk Databank dækker netop denne periode. Før 1976 er der problemer med at
finde sammenlignelige tal, idet tabeller fra Danmarks Statistik godt nok har flyttestatistik op-
gjort på amter, men dette tal omfatter udelukkende det samlede antal til- og fraflytninger til/fra
de bornholmske kommuner. Dvs. at statistikken medregner flytning mellem de bornholmske
kommuner.
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I et enkelt diagram (Figur 11) er nettoflytninger dog beregnet tilbage til 1930. Dette gøres un-
der den forudsætning, at flytninger mellem de bornholmske kommuner må forventes at ophæve
hinanden, idet de interne flytninger i amtet må være medregnet som både en tilflytning og en
fraflytning. Denne metodes rigtighed er bekræftet af Danmarks Statistik. Ved gennemregning
af befolkningsregnskabet for perioden 1930-1975 findes der da også kun fejlmarginer, der sy-
nes at være normale i befolkningsstatistikken for Bornholms Amt.

Et andet væsentligt forhold, som må fremhæves vedrørende definitionen af flytninger, er, at
flyttestatistikken normalt ikke giver oplysninger om, hvorvidt det er samme person, der flytter
flere gange om året. Dette forhold viser sig vigtigt, idet nogle enkelte tabeller fra Danmarks
Statistik netop viser, at antallet af personer, der flytter mere end en gang pr. år er relativt stort.
F.eks. omfattede ca. 264.679 mellem-kommunale flytninger i 1987 kun 230.967 forskellige
personer.2

Den geografiske opdeling

Når der i denne rapport anvendes geografiske betegnelser som Bornholm,  Bornholms Amt og
“på øen”, skal dette altid forstås som Bornholm, inklusiv Christiansø. Hvis det er eksklusiv
Christiansø, vil dette være nævnt i teksten. Christiansø har i hele perioden hørt under Krigsmi-
nisteriet/Forsvarsministeriet og er fortsat uden for kommuneinddelingen. På Christiansø findes
der omkring 100-200 bosiddende personer i hele undersøgelsesperioden.

Bornholms Amt har i modsætning til de fleste andre danske amter haft samme geografiske ud-
bredelse i hele analyseperioden. Derimod har kommunalreformen også haft betydning for
kommuneopdelingen på Bornholm. I denne undersøgelse anvendes kun statistik på kommu-
neniveau for den periode, hvor den nuværende kommuneopdeling har været gældende.3

Afgrænsning

Ofte anvendes der i demografiske analyser begreber, der forsøger at sammenfatte et geografisk
områdes samlede udvikling. Dette gælder f.eks. begreber som samlet fertilitet, bruttorepro-
duktionstallet og nettoreproduktionstallet. Alle tre begreber er ikke anvendt i denne analyse.
Dette skyldes, at der allerede i den aldersbetingede fertilitetskvotient er tydelige forskelle i for-
skellige aldersgruppers fertilitet på Bornholm sammenlignet med hele landet, hvorved en for-
enkling/generalisering ved anvendelse af ovennævnte tre komponenter godt nok vil give et me-
re forenklet billede af fertiliteteten, men også et for fortegnet billede.

Også mortalitetsmålene er udeladt bortset fra den summariske dødelighedskvotient, den alders-
betingede dødelighedskvotient samt dødsraten. Dette skyldes, at der ikke synes at være regio-
nale forskelle m.h.t. mortalitetsmålene, der nødvendiggør en dyberegående demografisk analy-
se på dette felt.

Egentlige befolkningsfremskrivninger eller befolkningsprognoser er ikke gennemført i denne
undersøgelse. Dette skyldes især ressourcemæssige grunde, men også at resultater af denne ty-
pe undersøgelser enten er særdeles forudsigelige eller også har for store usikkerheder indbyg-
                                               
2 Danmarks Statistik, Befolkningens Bevægelser 1987, tabel 5, side 25.
3 Omlægningen til den nuværende kommuneinddeling gennemførtes pr. 1. april 1970.
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get. Danmarks Statistiks fremskrivninger er dog medtaget og kommenteret i et afsluttende ka-
pitel.

Analysen af de forskellige demografiske komponenter gennemføres på forskellige perioder.
Hovedreglen er, at desto mere simpel komponent (f.eks. folketallet uden opdeling i karakteri-
stika som køn og alder osv.), desto længere tilbage er der indhentet statistik. Der er altså ikke
tale om en konsekvent tidsmæssig afgrænsning for analysen. Dette forhold vil nærmere blive
behandlet i afsnittet “Datastruktur”.

I hele rapporten er de demografiske forhold i Bornholms Amt sammenlignet med tal for hele
landet. Denne sammenligning forholder man sig ofte til politisk, men analytisk set giver den
kun få informationer om de processer, der gælder for et udkantsområde som Bornholm. Ud-
kantsområder, der oftest består af landdistrikter med små eller mellemstore byer, indtager en
speciel rolle i den nationale arbejdsdeling. En arbejdsdeling, der har betydning for både befolk-
ningsudviklingen, flyttemønstre og fertilitet. De demografiske forhold i Bornholms Amt kan
derfor i virkeligheden være identiske med forholdene i andre udkantsområder i Danmark. Sene-
re i Arbejdsmarkedsprojektet vil det blive forsøgt at finde frem til mere sammenlignelige områ-
der i form af andre danske udkantsområder.

Tidligere undersøgelser og litteratur

Der findes kun få detaljerede analyser og beskrivelser af Bornholms demografi. Egentlige ana-
lyser af befolkningsudviklingen og dennes betydning for erhvervsudvikling, økonomi m.v. fin-
des der kun få af. Nævnes skal her Steen Schønemann’s publikation fra 1994, “Bornholms be-
folkning, erhvervsstruktur og udvikling”, der i den indledende fase i dette projekt, har været
anvendt til at få overblik over ikke blot befolkningsudvikling på Bornholm, men også adskillige
andre aspekter i den bornholmske udvikling.

En vigtig kilde til forståelse af sammenhæng i demografi, vandringer og regional udvikling er
Poul Ove Pedersens bog “Vandringerne og den regionale udvikling” fra 1983.

Datastruktur

Danmarks Statistik har som primærproducent af befolkningsstatistik ved hjælp af diverse of-
fentlige registre en meget tæt beskrivelse af de demografiske forhold både for landet som hel-
hed, men også på amts-, kommune- og sogneniveau. Danmarks Statistiks tal er lette at sam-
menligne over tid. Indenfor befolkningsstatistikken findes der kun få og ubetydelige brud i ind-
samlingsmetoder og begrebsdannelse over tid. Denne statistik er samtidig let tilgængelig.
F.eks. tilbage til ca. 1970-75 for væsentlige demografiske komponenter i Kommunalstatistik
Databank (KSDB), men også i årbogen “Befolkningens bevægelser” m.v. Befolkningsstatistik
fra før 1960 er opgjort i Statistiske Undersøgelser, nr. 10 og nr. 19 fra henholdsvis 1964 og
1966.

I rapporten er der ikke angivet nogen eksakt periode, inden for hvilken analysen gennemføres.
For nogle få statistikker findes der tal tilbage til århundredeskiftet, for andre er der tal tilbage
til 1930, mens andre igen kun omfatter 1970’erne, 80’erne og 90’erne. Denne tilsyneladende
manglende konsekvens skyldes hensynet til at få størst mulige analyseperioder for de enkelte
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målemetoder og demografiske komponenter. Demografi er netop karakteriseret ved, at resul-
tater af en given befolkningsmæssig udvikling vil få betydning i mange årtier fremover, på
samme måde som at den nuværende befolkningsmæssige situation er resultatet af begivenhe-
der, der ligger en til flere generationer tilbage i tiden. Befolkningstallets størrelse kan umiddel-
bart findes et par århundreder tilbage både for hele landet og for Bornholm. Men Danmarks
Statistik, der tidligere gik under betegnelsen Statistisk Departement mener, at validiteten af den
ældste statistik kan forventes at være mindre end i nyere statistik. Især var der ikke betryggen-
de opgørelsesmetoder for befolkningstallet før oprettelsen af folkeregistret i 1924. Også de
følgende år er mindre valide på grund af problemer i forbindelse med implementering af det nye
register. Derfor er de mere grundige analyser i denne undersøgelse kun gennemført tilbage til
1930.

Flere af de demografiske komponenter og målemetoder kræver kendskab til mere specifik sta-
tistik om f.eks. personers køn, alder m.v. Af ressourcemæssige hensyn er analyser på disse
komponenter og målemetoder kun ført tilbage til 1970’erne eller 1980’erne.

I anvendt statistik vedrørende flyttemønstre er der i denne rapport udelukkende anvendt stati-
stik, der anvender enkeltstående tabeller. Dvs. de enkelte flytninger er optalt år for år, men
f.eks. genflytningen ikke er nærmere undersøgt. Dette kræver nemlig longitudinale statistikker.
Senere i den samlede arbejdsmarkedsanalyse vil også denne form for statistik blive anvendt.

Rapportens struktur

Denne rapport omfatter foruden denne indledning fire kapitler.

I kapitlet “Folketallets størrelse på Bornholm” gives en beskrivelse af befolkningsudviklingen
på basis af dels den eksakte udvikling i folketallet dels i en kort beskrivelse af nogle af de
samfundsmæssige aspekter, der har skabt denne udvikling.

I kapitlet “Befolkningsvæksten” redegøres for de demografiske forhold, som tilsammen resul-
terer i befolkningsudviklingen på øen. Her behandles fertilitets- og mortalitetsforhold samt ind-
og udvandring for at få kendskab til den samlede naturlige og faktiske befolkningsvækst.
I det følgende kapitel undersøges befolkningens sammensætning. De karakteristika, der er ud-
valgt, er køns- og alderssammensætningen af den bornholmske befolkning.

I næste kapitel er den geografiske fordeling af den bornholmske befolkning undersøgt. Denne
del af undersøgelsen behandler befolkningens fordeling på de fem kommuner samt befolknin-
gens køns- og alderssammensætning i disse kommuner. I kapitlet redegøres også for sammen-
hæng mellem bosætning, arbejdsmarked og pendling i og mellem de enkelte kommuner.

Endelig er der et kapitel, der kort kommenterer Danmarks Statistiks fremskrivninger for be-
folkningsudviklingen i hele landet og i Bornholms Amt frem til år 2020.

Indledningsvist er de væsentligste resultater af den samlede undersøgelse behandlet i en sam-
menfatning. Bag i rapporten findes, foruden liste over anvendt litteratur og kilder, diverse bilag
omfattende grundtabeller m.v.
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Folketallets størrelse på Bornholm
Den 1. januar 1995 var der 44.936 bosiddende på Bornholm. Det var første gang siden 1921,
at befolkningen var under 45.000 på øen.

Figur 1. Befolkningsudviklingen i Bornholms Amt 1930-95
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Note: Se note til bilag 1.
Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.

Den regionale befolkningsudvikling forventes ofte i grove træk at være et resultat af og en in-
dikator på den økonomiske udvikling. På basis af denne relation mellem befolkningsudvikling
og økonomi må der også forventes et vist sammenfald mellem den regionale befolkningsforde-
ling og fordelingen af arbejdspladser.

Men  dette sammenfald er f.eks. ikke gældende for Bornholms Amt i perioden 1971-1992. I
denne periode er der en generel tendens til stigning i antal arbejdspladser (målt i antal beskæfti-
gede), mens der samtidig er en generel tendens til fald i befolkningstallet.

En væsentlig ændring i erhvervsfrekvensen gør dog, at befolkningsfordeling og fordeling af ar-
bejdspladser er et for simpelt mål. I perioden er der sket en stigning i erhvervsfrekvensen i pe-
rioden på ca. 10 %.4 Dvs. at den stigende beskæftigelse omfatter en større og større andel af
personer i den arbejdsdygtige alder (15-66 årige), men denne aldersgruppes andel af hele be-
folkningen er samtidigt faldende.

                                               
4 Var der blevet fastholdt en erhvervsfrekvens på 1970-niveauet frem til i dag, ville der ingen ledighed være på Born-

holm. Erhvervsfrekvensen for aldersgrupper og for de to køn er senere i rapporten beregnet for perioden 1981-1994.
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I andre regioner har også en omfattende pendling mellem regionerne betydning for manglende
sammenfald i udviklingen i beskæftigelsen og folketal. Men denne faktor er stort set ikke eksi-
sterende på Bornholm.5

Hvis der nu var en ligelig fordeling af arbejdspladser i forhold til befolkningstal for de enkelte
regioner, viser det sig, at befolkningstallet på Bornholm skulle være næste 5.000 mindre i 1971
og 1.923 personer mindre i 1992. Modsat skulle der være 2.359 flere arbejdspladser på Born-
holm i 1971 og 955 flere i 1992.6

Figur 2. Udviklingen i befolkningstal og antal arbejdspladser Bornholms Amt 1971-1992
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Note: Udsving i beskæftigelsen omfatter et færre antal beskæftigede i forhold til udsving i folketallet. Diagrammet  skal 
primært anskueliggøre den voksende beskæftigelse set i lyset af et faldende folketal.

Kilde: Beregnet på basis af EMIL, august 1995.

Tendensen til et faldende befolkningstal på Bornholm er, som det senere vil blive belyst, resul-
tatet af både et negativt fødselsoverskud og en negativ nettoflytning. Denne faldende tendens
skal endog ses i sammenhæng med en samtidig stigning i hele landets befolkningsstørrelse, som
vist i Figur 3.7

                                               
5 Pendlingen til og fra Bornholms Amt (personer, der har enten arbejdssted eller bopæl på Bornholm) er behandlet i ka-

pitlet “Befolkningens geografiske fordeling” senere i rapporten.
6 Beregnet på basis af beskæftigelsestal (arbejdssted) og befolkningstal i EMIL, august 1995.
7 Befolkningens størrelse i hele landet og i Bornholms Amt er medtaget i tabel i bilag 1 tilbage til 1801.
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Figur 3. Befolkningsudviklingen 1930-95
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Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.

I 1801 viste folketællingen, at der var 19.507 faktisk tilstedeværende på Bornholm.8 I løbet af
det næste århundrede steg folketallet til over det dobbelte, således at der i 1901 var 40.889
faktisk tilstedeværende på Bornholm. I 1921 nåedes omtrentligt det nuværende niveau med
44.426 faktisk tilstedeværende.

I hele perioden 1921 til 1994 lå befolkningstallet over 45.000 indbyggere. Største folketal blev
opnået på Bornholm i 1958, hvor der var 48.727 hjemmehørende på øen. Med undtagelse af
nogle små perioder med mindre vækst er der efter 1958 tale om et kontinuerligt fald i befolk-
ningstallet år for år frem til i dag. Befolkningstallet voksede i perioderne 1962-66 og 1973-80
(undtaget året 1975), men der var kun tale om en relativ lille vækst på henholdsvis 393 perso-
ner over en periode på fem år og 816 personer over en periode på otte år.

En væsentlig del af udsvingene i folketallet efter 2. Verdenskrig skyldes udviklingen i den mi-
litære garnisonering på øen. Selvom de værnepligtige ikke normalt er medregnet under garni-
soneringssted, er det vigtigt at påpege, at hvor der lige efter krigen stort set ingen mili-tære

                                               
8 Frem til 1935 opgøres folketallet i “faktisk tilstedeværende”, mens der fra 1935 opgøres i “hjemmehørende befolk-

ning”. Normalt er der ikke større forskel på de to opgørelsesmetoder, men netop Bornholm er og har været præget af
større militære garnisoner samt søfarende, der måske henholdsvis er talt med eller ikke er talt med som “faktisk tilste-
deværende”. Den hjemmehørende befolkning er den faktisk tilstedeværende befolkning på tællingstidspunktet med fra-
drag af de personer, der kun har midlertidigt ophold, og med tillæg af de personer, der er midlertidigt fraværende. Se
yderligere herom i Danmarks Statistik (1964), side 219, tabel 5, anmærkning 1.
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styrker fandtes på øen, var dette tal i løbet af perioden frem til 1960 steget til ca 2.100 mand.9

Heraf har anslået ca. 900-1.000 været værnepligtige. Hertil kommer tilknyttede familier m.v. I
den efterfølgende periode faldt antallet igen, således at den militære styrke i 1980 var halveret i
forhold til 1960-tal. I 1987 var der 725 militære beskæftigede på Bornholm (excl. værnepligti-
ge), svarende til 3,14 % af hele befolkningen. Dette placerer Bornholm som det amt i Dan-
mark, hvor der er den største koncentration af militær beskæftigelse.
De 725 militære beskæftigede på øen i 1987 svarede til en samlet befolkningsblok på 1.405
personer.10

Anvendes disse befolkningsblok-tal fra 1987 direkte på den militære beskæftigelse i 1960’erne,
må den “militære” befolkningsblok omkring 1960 have været på ca. 2.200 personer, excl. de
værnepligtige. Dvs. at en betragtelig del af befolkningstabet på øen sandsynligvis kan forklares
ved reduktioner i forsvarets aktiviter, og altså ikke konjunkturmæssige forhold.

I Figur 4 er væksten p.a. angivet for hele landet og for Bornholms Amt.

Figur 4. Årlig befolkningsvækst 1930-95
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KSDB.

                                               
9 Østre Landsdelskommando, 1985, side III-03. Denne kilde omhandler kun garnisonen (ca. 2.000 personer) på Alme-

gårds Kaserne. Hertil kommer over 100 ansatte ved Flyvestation Segen og en mindre arbejdsstyrke tilknyttet Forsvarets
Centrale Radio på Dueodde.

10 Beregninger fra Keld Jensen, 1994.
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Den relativt lave vækst i befolkningen efter 2. Verdenskrig på Bornholm i forhold til hele lan-
det fortæller, at det faldende folketal foruden faldende forsvarsaktiviteter på øen skal forklares
med demografiske forhold.

Befolkningsvæksten p.a. har for hele landet været over nul i hele dette århundrede, bortset fra
perioden 1982-86. Derimod har der været en negativ vækst p.a. på Bornholm i perioder i alle
årtier siden 1930’erne, og befolkningsvæksten p.a. har nu været negativ på øen siden 1981.

Samlet har denne udvikling resulteret i, at den bornholmske befolknings andel af hele landets
befolkning er faldet fra 1,9 % i 1801 til 0,9 % i 1995. Som tidligere nævnt nåede Bornholms
folketal det nuværende niveau på 44-45.000 personer i 1921, men det er værd at bemærke, at
dengang var den bornholmske befolknings andel af hele landets befolkning 1,4 %, hvor den alt-
så nu kun er 0,9 %. Andelen har ikke været over 1 % siden 1968.

I Figur 5 er Bornholms andel af hele landets befolkning angivet for perioden 1930-95.

Figur 5. Bornholms befolkning som andel af hele landets befolkning
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Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.

Sammenfattende kan på basis af ovenstående konkluderes, at dette fald i folketal/andel af hele
landets befolkning m.v. for en stor dels vedkommende kan forklares både ved nedskæring i for-
svarets aktiviteter på øen. Øvrige forhold belyses i næste afsnit.

Forandringer i befolkningsudviklingen kan have flere årsager. I næste afsnit vil de demografi-
ske komponenter, der er årsag til disse forandringer blive behandlet. Det er komponenter som
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fødte, døde, til- og fraflyttede. På basis af denne viden kan der mere præcist peges på, hvad der
ændrer befolkningsbalancen for et regionalt område. F.eks. kan demografiske betingelser, der
blev gennemløbet flere årtier tilbage stadig have afgørende betydning for den aktuelle situation.
Men også samfundsmæssige, historiske begivenheder kan ofte direkte være årsag til ændringer
i et områdes demografi.

Endelig skal vedrørende befolkningsudviklingen bemærkes, at befolkningstætheden pr. km² for
Bornholms vedkommende ligger på samme niveau i dag, som hele landet lå på i 1921. I dag er
befolkningstætheden på Bornholm 76 indbyggere pr. km², mens den for hele landet er 121 ind-
byggere pr. km². Havde Bornholm samme befolkningstæthed som hele landet i dag, ville fol-
ketallet ligge på ca. 72.000 personer. Dette svarer nogenlunde til antallet af faktisk tilstedevæ-
rende på øen i turistsæsonen!
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Befolkningsvæksten
I det følgende vil årsagen til befolkningsvækst blive undersøgt. Den naturlige befolkningsvækst
omfatter forskellen mellem antal levendefødte og antal døde i en given tidsperiode. Den fakti-
ske befolkningsvækst indbefatter foruden den naturlige befolkningsvækst også forskellen mel-
lem indvandring og udvandring i en given tidsperiode. I det følgende vil både den naturlige og
den faktiske befolkningsvækst blive beregnet. Samtidig vil årsagerne til væksten blive under-
søgt ved hjælp af traditionelle demografiske målemetoder.

Den naturlige befolkningsvækst

I sidste afsnit analyseredes befolkningsudviklingen uden at se på de bagvedliggende demografi-
ske årsager til denne udvikling. I det følgende vil den naturlige befolkningsvækst blive genstand
for analyse. Den naturlige befolkningsvækst defineres som anført ovenfor som antal levende-
fødte minus antal døde.
Figur 6 viser, hvordan udviklingen i antal levendefødte og antal døde har været på Bornholm i
perioden 1930-94 samt det af disse to faktorer resulterende fødselsoverskud. Det faldende fol-
ketal er bl.a. forårsaget af et fald i fødselsoverskuddet. Faldet i fødselsoverskuddet er igen for-
årsaget af et fald i antallet af levendefødte i stort set hele perioden fra midten af 1940’erne til i
dag. Derimod har antallet af døde i hele perioden siden 1930’erne ligget på nogenlunde samme
niveau med et mindsteantal i 1954 på 435 døde og et højesteantal i 1990 på 652 døde, dog med
en tendens til en mindre stigning i antallet siden midten af 1950’erne.

Figur 6. Levendefødte og døde samt fødselsoverskud Bornholms Amt 1930-1995
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Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.
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Sammenlignes udviklingen på Bornholm med det af de to faktorer resulterende fødselsover-
skud viser det sig som angivet i Figur 7, at udviklingen på Bornholm stort set følger tendensen
for hele landet bortset fra efter 1983, hvor der er et stigende fødselsoverskud i hele landet,
mens der er tale om fortsat fald i det bornholmske fødselsoverskud. I midten af 1940’erne og
fra midten af 1960’erne er der henholdsvis en større stigning og et større fald i fødselsover-
skuddet på Bornholm end i hele landet. P-pillen blev frigivet pr. 1. oktober 1966.11 At dette kan
være med til at forklare faldet i fødselsoverskuddet i midten af 1960’erne er sandsynligt. Men
konsekvenserne af P-pillen forklarer fortsat ikke, hvorfor fødselsoverskuddet falder endnu me-
re for Bornholm end for hele landet. En mere plausibel forklaring kunne være, at kvinderne fra
midten af 1960’erne samlet set får en større uddannelses- og erhvervsfrekvens, og at der her-
ved sker et samlet fald i fødselsoverskuddet. Disse frekvenser er sandsynligvis ikke større på
Bornholm, men her kan det være den generelle afvandring af især unge mennesker, der er årsa-
gen til det større fald her i forhold til hele landet. Befolkningstallet på Bornholm var stigende
frem til 1966, hvorefter det faldt helt frem til 1973.

Afvigelsen for udviklingen i 1980’erne skyldes primært et fald i antallet af levendefødte på
Bornholm - hvor der samtidig på landsbasis er tale om en stigning. Afvigelsen i 1940’erne
skyldes både større antal levendefødte og færre døde på Bornholm, mens afvigelsen i midten af
1960’erne primært skyldes et stort fald i antal levendefødte på Bornholm fra 1965 til 1970.
Men væsentligste iagttagelse må være, at fødselsoverskuddet nu har været negativt på Born-
holm i 15 år og fortsat er faldende, hvorimod hele landet i samme periode har oplevet ikke blot
en stabilisering, men også en stigning i fødselsoverskuddet efter at der også her var tale om et
negativt fødselsoverskud i perioden 1981-88.

                                               
11 Kulturgeografiske Hæfter, nr. 24, side 11.
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Figur 7. Fødselsoverskud hele landet og Bornholms Amt 1930-94
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Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.

Som det fremgår af Figur 1 nåede befolkningstallet på Bornholm i 1980 et midlertidigt maxi-
mum på 47.780 personer. Derefter er der år for år sket et fald i befolkningstallet frem til 1995.
Det samlede fald i befolkningstallet er af størrelsesordenen 2.156 personer. Ved en lidt forenk-
let betragtning kan man sige, at ca. 2/3 af dette befolkningstab skyldes fald i fødselsoverskud-
det, som igen iflg. Figur 6 primært skyldes et fald i antallet af levendefødte og en begyndende
tendens til flere døde pr. år efter 1980. Den sidste del af befolkningstabet siden 1980 (ca. 1/3)
skyldes en negativ nettoflytning. Nettoflytningen vil blive belyst senere under den faktiske be-
folkningsvækst. Denne fordeling bygger selvfølgelig på et meget forenklet skøn, idet netop fra-
flytning af kvinder i den fertile alder giver et faldende antal levendefødte. De to komponenter i
befolkningsregnskabet kan altså ikke umiddelbart adskilles som isolerede faktorer i denne
sammenhæng.

Via beregning af fødsels- og dødsrate fås et mere præcist indtryk af de to faktorer set i lyset af
den samlede befolkningsudvikling i et geografisk område på et givet tidspunkt. Tabel 2 viser, at
det faldende fødselsoverskud på Bornholm ikke blot skyldes et fald i antal levendefødte, fordi
der generelt bliver færre og færre personer på Bornholm, men også et fald i evnen eller lysten
til at få børn. Og denne evne/lyst falder mere end det gør sig gældende for landet som helhed.
Årsager til disse forskelle vil nærmere blive undersøgt i afsnittet om fertiliteten.
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Tabel 2. Fødsels- og dødsrate udvalgte år

Hele landet og Bornholms Amt

Fødselsrate Dødsrate

Hele landet Bornholms
Amt

Hele landet Bornholms
Amt

1931 18,1 17,8 11,4 13,1

1940 18,3 16,9 10,4 10,8

1950 18,7 19,7 9,2 9,3

1960 16,7 16,5 9,6 10,3

1970 14,4 11,9 9,8 10,9

1980 11,2 11,2 10,9 12,9

1990 12,4 10,6 11,9 14,2

1994 13,4 10,3 11,8 13,5

Note: Raterne er beregnet som antal levendefødte eller antal døde pr. 1.000 indbyggere. Det anvendte folketal er pr.
1.1. pågældende år.

Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.

Tabellen viser, at hvor fødselsraten var nogenlunde ens i 1960 og i 1980 for hele landet og for
Bornholm, så er der tale om relativt store forskelle i såvel 1970 og i 1990’erne. For dødsraten
gælder det, at den for det første er langt mere stabil over tid end fødselsraten. For det andet har
dødsraten ligget over raten for hele landet i alle udvalgte år med en tendens til større forskel
frem til 1990’erne.

Udover denne naturlige befolkningsvækst forårsaget af udviklingen i antallet af levendefødte
og i antallet af døde, indgår der endnu en faktor, før at den faktiske befolkningsvækst kan ana-
lyseres. Det er ud- og indvandringen. Men før disse forhold belyses, er det nødvendigt at for-
klare baggrunden for den naturlige befolkningsvækst. Dette gøres i de følgende to afsnit
“Fertilitet” og “Mortalitet”.

Fertilitet
Fertiliteten er for så vidt allerede delvist blevet undersøgt i sidste afsnit, idet antallet af leven-
defødte og fødselsoverskud samt fødselsraten selvfølgelig fortæller en hel del om fertilitet. I
dette afsnit vil der mere detaljeret blive redegjort for, hvilke demografiske årsager, der ligger til
grund for, dels ændringerne i fertiliteten over tid, dels forskellene mellem Bornholm og hele
landet.

Undersøgelsen af fertiliteten omfatter foruden allerede beregnede fødselsoverskud målt i antal
levendefødte minus antal døde og fødselsrate også den summariske, den generelle og den al-
dersbetingede fertilitetskvotient. De tre anvendte fertilitetskvotienter beskriver overordnet set
det samme. Årsagen til, at alle tre er anvendt, er manglende adgang til statistik før 1970’erne.

Den summariske fertilitetskvotient er den mest simple målemetode, hvor delkomponenter til
beregning af kvotienten umiddelbart kan findes tilbage til 1930. For den generelle fertilitets-
kvotient anvendes kønsspecifik statistik, hvorfor denne kvotient kun er beregnet tilbage til
1970. Endelig er den aldersbetingede fertilitetskvotient både afhængig af køns- og alders-
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opdeling og er derfor af ressourcemæssige årsager i denne sammenhæng kun medtaget for året
1993.

Figur 8. Summarisk fertilitetskvotient i pct. for hele landet og Bornholms Amt 1930-94
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medio kalenderåret. Danmarks Statistik opgør folketallet pr. 1. juli og anvender dette i fertilitetskvotientbereg-
ninger. Her er der dog kun anvendt et simpelt gennemsnitstal på basis af folketallet det pågældende år pr. 1.1.
og det næste år pr. 1.1.

Kilde: Beregnet på basis af Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange,samt
KSDB.

Det første og mest unuancerede fertilitetsmål er den summariske fertilitetskvotient.12 I
Figur 8 er denne beregnet i procent for hele landet og for Bornholms Amt i perioden 1930-94.

Af figuren ses, at udviklingen på Bornholm stort set følger udviklingen på landsplan. I
1950’erne ligger Bornholm lidt over landsniveauet, fra midten af 1960’erne til slutningen af
1970’erne noget under landsniveau. Fra 1978 har den summariske fertilitetskvotient en falden-
de tendens på Bornholm, mens den er stigende på landsplan fra 1982. Dvs. at antal levende-
fødte falder “hurtigere” end folketallet, hvis vi ser på tæller/nævner-forholdet i kvotienten.

                                               
12 Som det er beskrevet i noten til
Figur 8 indgår der i nævneren personer, der ikke kan føde børn, nemlig mænd samt kvinder uden for den fødedygtige alder.
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Figur 9. Generel fertilitetskvotient i pct. for hele landet og Bornholms Amt 1971-94
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kvinder (kvinder i alderen 15-49 år) medio kalenderåret. Danmarks Statistik opgør folketallet pr. 1. juli og an-
vender dette i fertilitetskvotientberegninger. Her er der dog kun anvendt et simpelt gennemsnitstal på basis af
folketallet det pågældende år pr. 1.1. og det næste år pr. 1.1.

Kilde: Beregnet på basis af Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt
KSDB.

I den generelle fertilitetskvotient er nævneren ændret fra mediofolketal til den for fertilitet mere
præcise gruppe af fertile kvinder. I Figur 9 er den generelle fertilitetskvotient beregnet for hele
landet og for Bornholms Amt, men nu kun for perioden 1970 til 1994. For hele landet ses, at
kurven angiver en negativ pukkel med mindste-kvotient i året 1983. Kurven for Bornholms
Amt når sit mindste niveau i 1985, men i forhold til den summariske fertilitetskvotient ses, at
hvor denne lå over landskvotienten fra 1978 til 1984 samt årene 1986 og 1987, så lå amtet for
den generelle fertilitetskvotients vedkommende over landet som helhed helt tilbage til 1972 og
frem til 1989. Forskellene i de to målemetoder viser, hvor vildledende disse gennemsnitsmål
kan være, når det drejer sig om sammenligninger af to regioner og lignende. Her skal derfor
kun konkluderes, at fertiliteten er over/under landstallet i de nævnte perioder, og at der samlet
set synes at være en tydelig konvergens i forløbet for Bornholm, sammenlignet med forløbet
for hele landet, men en tendens til divergens fra 1991.

For nærmere at få kendskab til, hvilke aldersgrupper, der får færre børn, er i Tabel 3 gengivet
tal for den aldersbetingede fertilitet. Af tabellen kan konkluderes, at den aldersbetingede ferti-
litet er overgennemsnitlig blandt de bornholmske kvinder i alle aldersgrupper på nær de 30-34
årige og de 35-39-årige i forhold til hele landet. Grupperne under 20 år og over 39 år er i det
samlede hele mindre interessante på grund af den lave fertilitet. Men for de fire resterende
grupper må forklaringen på divergens på Bornholm i forhold til hele landet være et resultat i
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erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold. For de unge 20-29-årige gælder, at de, der på
Bornholm vælger en videregående uddannelse, ikke bor på øen i dette tidsrum, mens de, der
bliver tilbage, generelt set ikke skal indrette deres barsel efter uddannelsesforhold - uddannel-
sesniveauet blandt disse er jo relativt lavt. Endelig må forventes at en høj fertilitet i tyverne
modsvares af en tilsvarende lav fertilitet, når kvinderne bliver over tredive år.

Tabel 3. Levendefødte samt aldersbetingede fertilitetskvotienter 1993

Hele landet Bornholms Amt
Levendefødte Aldersbetinget

fertilitetskvotient
Levendefødte Aldersbetinget

fertilitetskvotient
Under 19 år 1.549 8,8 16 10,5
20-24 år 11.805 65,2 105 102,6
25-29 år 28.204 137,3 203 155,1
30-34 år 18.754 99,8 129 86,3
35-39 år 6.111 33,5 34 21,5
40-44 år 921 5,0 10 6,1
45-49 år 25 0,1 1 0,6
I alt 67.369 5,1 498 4,9

Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens bevægelser i 1993, Tabel 10, side 53.

Divergensen mellem Bornholms Amt og hele landet på dette punkt er dog ikke større end at,
hvor de 20-29-årige på landsplan i 1993 fødte 59,4 % af alle levendefødte, var samme tal for
Bornholm 61,9 %. Men fertiliteten i denne aldersgruppe på Bornholm er stor, når det, som det
fremgår af Tabel 4, viser sig, at disse ca. 60 % af alle levendefødte på Bornholm fødes af kun
22,1 % af alle kvinderne på øen i modsætning til hele 29,4 % for hele landets vedkommende.

Tabel 4. Procentvis fordeling af kvinder i fødedygtig alder

7 aldersgrupper pr. 1.1. 1995

Bornholms Amt Hele landet

%

15-19 år 14,0 12,3

20-24 år 10,3 14,1

25-29 år 11,8 15,3

30-34 år 15,0 14,9

35-39 år 15,5 14,0

40-44 år 16,2 14,0

45-49 år 17,2 15,4

I alt 100,0 100,0

Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Sammenfattende kan siges, at den aldersbetingede fertilitetskvotient viser, at faldet i antallet af
levendefødte her i 1990’erne skal ses som resultat af en relativ lav fertilitet blandt kvinder på
30 år og derover på Bornholm samt naturligvis af den omstændighed, at andelen af kvinder i
den fødedygtige alder er relativ lille på Bornholm.
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Mortalitet
Udviklingen i antallet af døde i perioden 1930 til i dag bidrager kun i meget lille omfang til for-
klaringen af det faldende fødselsoverskud. Som det fremgår af Figur 6 er der ikke sket de store
udsving i antallet af døde i denne lange periode. I 1931 var antallet af døde 605. I 1990 var
antallet oppe på 652, som det største antal i hele perioden. Mindste antal døde var der i 1954
med 435 døde. Figuren viser en tendens til en mindre stigning fra midten af 1950’erne til i dag.
Dødsraten, hvor antallet af døde sættes i forhold til befolkningstallet viser, jf., samme udvikling
med en mindre dødsrate i 1950’erne i forhold til i dag og en nogenlunde identisk dødsrate i
starten af 1930’erne og i dag, samt et maximum i 1990. I hele perioden ligger Bornholm over
landsraten. Dette tyder indirekte på, at alderssammensætningen på Bornholm i forhold til hele
landet altid ligger over landsgennemsnittet. Dette synes også at være den indirekte årsag til
kurven i næste figur.

I Figur 10 er den summariske dødelighedskvotient beregnet for hele perioden på Bornholm og
for hele landet. I hele perioden har Bornholm haft en større kvotient end hele landet, men ten-
densen i udviklingen i de to geografiske områder følges ad. Forklaringen på dette må være, at
der for hele perioden har været en tendens til en relativt ældre befolkning på øen i forhold til
hele landet, hvilket kan skyldes, at det er unge, der er flyttet bort fra øen. Blot ville man vel på
forhånd have forventet, at dette forhold havde mindre betydning i begyndelsen af den angivne
periode, hvor uddannelsesaktiviteterne var mindre, end de er i dag.

Figur 10. Summarisk dødelighedskvotient hele landet og Bornholms Amt 1930-94
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Kilde: Beregnet på basis af Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt
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Senere vil blive redegjort for den aldersmæssige sammensætning af befolkningen på Bornholm
og i hele landet. Den større dødelighed må være forårsaget af en befolkningsstruktur med en
relativ stor gruppe af ældre på Bornholm. Men den aldersbetingede dødelighedskvotient for
Bornholms Amt for personer mellem 30-69 år i 1993 oversteg kun hele landets dødeligheds-
kvotient med over 1‰ for køns- og aldersgrupperne 60-69-årige mænd og 60-69-årige kvin-
der. Modsat oversteg hele landet Bornholms Amt med over 1‰ blandt de 50-59-årige kvinder.

Den faktiske befolkningsvækst

Hvor der i de sidste afsnit har været fokuseret på den naturlige befolkningsvækst, vil analysen i
det følgende blive udbredt til den faktiske befolkningsvækst, idet befolkningsbalance-
beregningerne nu bliver udvidet til også at se på ind- og udvandring. I det følgende er vandrin-
gerne opdelt i den indenlandske og den udenlandske vandring.

Indenlandsk vandring
Ofte fremstilles problemer vedrørende flyttemønstre som værende større på Bornholm fra
midten af 1980’erne til i dag end før denne periode. Men som det fremgår af Figur 11 ligger
nettoflytningen i 1980’erne og 1990’erne historisk set ikke særligt højt i forhold til de forrige
årtier.

Figur 11. Bornholms Amt, nettoflytning 1930-94
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Note: Nettoflytningens størrelse er beregnet på basis af alle flytninger (incl. inter-kommunale flytninger på Born-
holm). Men da disse flytninger jo ophæver hinanden i den samlede beregning i nettoflytningerne er det muligt
at finde nettoflytningen (tilflytning til amtet minus fraflytningen fra amtet. Denne metodes rigtighed er bekræf-
tet af H. Kristiansen og Anita Lange på Danmarks Statistik. Årsagen til de store udsving er, at nettoflytningen
er en relativt lille differens mellem meget store til- og fraflytningstal.

Kilde: Beregnet på basis af Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt
KSDB.
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Udviklingen i nettoflytningen fra og til Bornholm følger nogenlunde udviklingen i de mellem-
amtslige nettoflytninger for hele landet i antal.13

Et højdepunkt i nettoflytningen i midten af 1930’erne (Bornholm 1934) efterfølges af et fald
før krigen. Under krigen steg nettoflytningen på Bornholm drastisk i modsætning til hele lan-
det, hvor der var tale om et fortsat fald fra højdepunktet i midten af 1930’erne.

Efter krigen steg nettoflytningen på landsplan igen, men kun til 2/3 af førkrigsniveauet. På
Bornholm ligger nettoflytningen nogenlunde identisk med hele landet, men i 1950 er der igen et
stort udsving i nettoflytningen op til næsten 1945-niveau (641 i 1945 og -602 i 1950).

Fra 1950 til midten af 1960’erne falder nettoflytningen igen på landsplan. Det samme sker for
Bornholms vedkommende, bortset fra året 1960, hvor der igen sker et stort udsving.

I slutningen af 1960’erne steg nettoflytningen igen på landsplan. Igen følger Bornholm udvik-
lingen på landsplan, men har dog igen et stort udsving i året 1969. Frem til 1980 sker et fald i
nettovandringen på landsplan. For Bornholms vedkommende præges udviklingen af store ud-
sving i 1980’erne og 1990’erne uden dog på noget tidspunkt at nå på højde med udsvingene i
1940’erne, 1950’erne og 1960’erne.

Kurven i Figur 11 ser dramatisk ud, men det er vigtigt at pointere, at nettoflytningen er en re-
lativ lille difference mellem relativt store til- og fraflytningstal - derfor de store udsving. I Figur
12 på næste side er fra- og tilflytningens størrelse vist for årene 1976-1994.

Hvis nettoflyttetal på Bornholm ses i lyset af f.eks. den store afvandring fra Færøerne efter den
økonomiske krise i 1990’erne, er der tale om relativt små nettoflytninger på Bornholm. Net-
toflyttehyppigheden for Færøerne (antal nettoflytninger pr. 1.000 indbyggere) var i 1994 på 44.
Samme tal for Bornholm i de store udsving i 1969 og 1988 var kun på henholdsvis 13 og 7.14

Umiddelbart ville man forvente, at en øget uddannelsesaktivitet i 1980’erne ville føre til flere
flytninger. Men tallene viser altså noget andet. I en tabel fra Danmarks Statistik fra 1987, er de
mellemamtslige flytninger opgjort for perioden 1971-1987. Her viser det samme billede sig,
idet antallet af flytninger mellem amter i 1971 lå på 248.652. I 1987 var dette tal faldet til
190.309. Antallet af flytninger kulminerede i 1973 med 253.309 mellem-amtslige flytninger. I
perioden 1974-81 skete en reduktion i antallet af mellemkommunale flytninger på ikke mindre
end 30 %.15 En forklaring på dette fald i antallet af flytninger, der jo i samme periode forårsager
en stor positiv nettoflytning på Bornholm, kan være den øgede erhvervsfrekvens blandt kvin-
der. En stor erhvervsfrekvens blandt mand og kvinde i en familie vanskeliggør en flytning over
længere afstande i større grad, end før i tiden, hvor familien kun var afhængig af mandens job.

                                               
13 Se om den mellemamtslige nettovandring i Poul Ove Pedersen (1983), side 37, figur 2.3.
14 Beregnet på basis af udtræk fra Danmarks Statistik (1995).
15 Danmarks Statistik, Befolkningens bevægelser 1987, tabel 1, side 23.
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Figur 12. Fra- og tilflytning, Bornholms Amt, 1976-1994
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juni 1995.

Endelig må der i forbindelse med analyse af Figur 11 bemærkes, at udviklingen i nettoflytnin-
gerne naturligvis skal ses i relation til befolkningstallets udvikling, jf. Figur 1: Desto større fol-
ketal, desto flere flytninger, hvis vandringshyppigheden pr. indbygger er konstant. Nettovan-
dringen pr. 10.000 indbyggere har dog samme forløb som nettoflytningen i alt i Figur 11. Lave-
ste nettoflytte-hyppighed opstår dog i 1945 med -135 nettoflyttede pr. 10.000 indbyggere.
Højeste positive nettoflytning opnås i 1978 med 33 nettoflyttede pr. 10.000 indbyggere.

Konjunktur-følsomhed

Sammenspillet mellem kvalificeret arbejdskraft og lokalisering af erhvervslivet kan siges at
omfatte to muligheder:

1. Virksomheden lokaliserer sig af andre grunde end adgang til kvalificeret arbejdskraft - og
denne arbejdskraft må herefter flytte efter arbejdet.

2. Manglen på kvalificeret arbejdskraft nødvendiggør, at virksomheden må lokalisere sig der,
hvor denne type arbejdskraft findes, hvis den vil have konkurrencefordele.

På denne baggrund kan øget uddannelsestiltag næsten altid - samfundsmæssigt set - være af
interesse for en region. Modsat vil især virksomheder i lavtlønsbrancher have fordel i adgangen
til en stor arbejdsstyrke uden større kvalifikationsbehov. Regionalt set kan disse lavtlønsbran-
cher fortsat have stor betydning, selv om de nationalt og internationalt set har aftagende betyd-
ning.
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Flytningers konjunktur-følsomhed med hensyn til udviklingen på arbejdsmarkedet kan måles
ved sammenfaldet eller manglende sammenfald i udviklingen af henholdsvis til- og fraflytninger
med udviklingen i beskæftigelsen og i ledigheden.16 Selv om årsagen til en stor andel af fraflyt-
ning jo er unges bortflytning for at få uddannelse, kan udviklingen i dette ønske/behov også
være konjunkturfølsom, idet f.eks. et fald i beskæftigelsesmuligheder kan tvinge unge til i ste-
det for umiddelbart at indgå i arbejdsstyrken at starte et uddannelsesforløb.

I det følgende er det forsøgt vurderet, hvorvidt flytninger til og fra Bornholms Amt er mærk-
bart følsom overfor konjunktur-svingninger.

Som mål for konjunktur-svingninger eller konjunktur-følsomhed er i det følgende anvendt to
variabler:

• Ændring i beskæftigelsen.
• Ændring i ledigheden.

Som måle-periode er valgt et-årige perioder inden for en samlet analyseperiode, der omfatter
årene 1976-1992. Dette betyder, at et konjunkturforløb forventes at give udslag på flyttemøn-
stret inden for samme år. Tidspunktet for opgørelse af beskæftigelse og ledighed er den sidste
uge af november måned, mens flyttemønstre opgøres pr. 1. januar hvert år. På denne måde er
der altså alligevel en forskydning på næsten elleve måneder.

Undersøgelsen omfatter kun de 30-64 årige. Dermed udelukkes aldersgruppen 15-29-årige.
Dette er den aldersgruppe med størst flyttehyppighed. Men samtidig er et forventet stort antal
af flytninger i denne aldersgruppe betinget af ikke-konjunktur-følsomme forhold, nemlig øn-
sket/behovet for at få en uddannelse. Gruppen af 0-14 årige forventes udelukkende at følge øv-
rige grupper, mens gruppen over 64 år ikke forventes at være specielt konjunktur-følsom, fordi
denne grupper primært omfatter personer, der ikke længere er på arbejdsmarkedet. De to
sidstnævnte grupper er derfor heller ikke medtaget.

I perioden 1976-1992 er der sket en udvikling for de enkelte år som angivet i Tabel 5. Det er
vigtigt at påpege, at årstallet for flytninger og ledighed er pr. 1. januar pågældende år, mens
beskæftigelsen er pr. sidste uge i november måned.17

                                               
16 Ved sammenligningerne skal der tages højde for en vis tidsmæssig forskydning, således at udviklingen i beskæftigelsen

eller ledigheden må forventes at komme før en beslutning om flytning.
17 Jf. Danmarks Statistiks nye praksis med at betegne sidste uge af november måned af f.eks. 1994 som 1. januar 1995.
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Tabel 5. Vækst i flyttemønstre, beskæftigelse og ledighed 1976-1992

Tilflyttede Fraflyttede Ledige Beskæftigede

Vækstens størrelse i antal

1976 - - - 572

1977 1 5 192 378

1978 13 -33 369 381

1979 31 9 209 -130

1980 -39 3 134 -450

1981 -18 37 129 38

1982 28 -24 147 193

1983 -24 -6 262 -274

1984 74 51 33 298

1985 19 -15 -385 435

1986 -21 41 -320 425

1987 44 48 58 -97

1988 -86 -22 948 -1.326

1989 39 -58 -181 -17

1990 4 -9 -110 169

1991 -3 34 302 -474

1992 5 -1 243 -438

Note: Bemærk, at beskæftigelsen og ledigheden omfatter den beskæftigelse/ledighed i den samlede befolkning, mens
antallet af flytninger kun omfatter de 30-64 årige.

Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

I det følgende er gengivet de sammenfald der findes inden for de to overordnede iagttagelser:

1. Beskæftigelsen er stigende. Ledigheden er faldende. Dette betyder stigende tilflytning og
faldende fraflytning.

2. Beskæftigelsen er faldende. Ledigheden er stigende. Dette betyder faldende tilflytning og
stigende fraflytning.

Dette er en simpel vurdering, f.eks. er det ikke medtaget i betragtningerne, i hvilke brancher
beskæftigelsen eller ledigheden udvikler sig osv. Men for tilflytningen må det forventes, at når
beskæftigelsen stiger eller falder giver dette tilsvarende henholdsvis en stigning eller et fald i
antallet af tilflytninger. Dette passer i 9 år ud af 16 år. For fraflytningen gælder, at når beskæf-
tigelsen stiger eller falder giver dette henholdsvis et faldende eller stigende antal af fraflytnin-
ger. Dette passer i 7 ud af de 16 år.

For ledigheden må det på samme måde forventes, at når ledigheden stiger eller falder giver
dette tilsvarende henholdsvis et fald eller en stigning i antallet af tilflytninger. Dette passer i 8
år ud af 16 år. For fraflytningen gælder, at når ledigheden stiger eller falder giver dette hen-
holdsvis en stigning eller fald i antal af fraflytninger. Dette passer i 10 ud af de 16 år.

Samlet set er der altså ikke det forventede sammenfald imellem konjunktur-forløb og flytte-
mønstre i disse 16 år. Senere vil dette forhold blive analyseret ved hjælp af longitudinale data.
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Fraflytningen fra Bornholm vurderes ofte som værende afgørende for både den negative be-
folkningsvækst og som værende et egentligt “brain-drain” for det bornholmske arbejdsmarked.
Dette kan ikke undersøges med den umiddelbart tilgængelige statistik, men en stor del af fra-
flytningen efterfølges tilsyneladende af en gen-tilflytning.

Fraflytningen omfatter en fraflytning på i gennemsnit 663 flytninger pr. år i perioden 1975-94.
Men denne fraflytning skal ses i lyset af en tilsvarende tilflytning på 629 flytninger i gennemsnit
pr. år i samme periode.18

Endelig viser det sig, at en stor del af tilflytningerne må være gen-tilflytninger, forstået på den
måde, at størstedelen af tilflytningen består af bornholmere, der efter en periode “ovre” vender
tilbage til fødeøen. Perioden 1975-1994 omfatter f.eks. i alt 22.725 tilflytninger, men en sær-
kørsel fra Danmarks Statistik viser, at der pr. 1.1. 1995 kun er 10.972 personer på Bornholm,
der ikke er født på øen.19

Flyttemønstre fordelt på køn og aldersgrupper

Tabel 6 viser gennemsnitstallene for perioden 1975-1994. Nettotallene viser en samlet net-
toflytning på i alt -67 flytninger pr. år, ligeligt fordelt mellem de to køn. Aldersmæssigt er der
flest tilflytninger i aldersgruppen 30-64-årige for både mænd og kvinder, mens der er flest fra-
flyttede i aldersgruppen 20-24-årige. Men som det fremgår af Figur 15 og Figur 16 er flytte-
hyppigheden - hvor der tages højde for hvor mange, der er i de enkelte aldersgrupper - langt
den største i gruppen af 15-29-årige.

Tabel 6. Flyttemønstre, aldersgrupper og kønsfordeling Bornholms Amt 1975-1994

Tilflytning Fraflytning Nettoflytning

Alders- Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

gruppe Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Antal

0-14 år 109 17,3 105 18,3 92 13,8 83 13,7 17 22

15-19 år 80 12,8 91 15,8 102 15,3 147 24,1 -21 -56

20-24 år 144 22,8 133 23,1 219 33,0 184 30,3 -75 -51

25-29 år 99 15,7 86 14,9 89 13,5 65 10,7 9 21

30-64 år 183 29,1 144 25,0 149 22,5 115 18,9 34 29

>64 15 2,4 17 2,9 13 1,9 14 2,4 2 2

I alt 629 100,0 575 100,0 663 100,0 608 100,0 -34 -33

Note: Antallet i ovenstående tabel angiver gennemsnittet pr. år for de 20 år.
Kilde: Beregninger på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Som det fremgår af Tabel 6 har nettoflytningen blandt mænd og kvinder indenfor de seks al-
dersgrupper samme fortegn. Samtidig er der en tendens til mindre nettoflytning blandt mænd i
aldersgruppen 15-19-årige og 25-29-årige, mens det modsatte gør sig gældende blandt de 20-
24-årige.

                                               
18 Samtidig er det forkert at sige, at de demografiske problemer vedrørende flytninger skulle være forårsaget af udviklin-

gen i fraflytningen, for det er faktisk et fald i tilflytningen, der er et problem for øjeblikket.
19 Særkørsel fra Danmarks Statistik på foranledning af Bornholms Tidende. Se yderligere herom i Bornholms Tidende,

den 6. juni 1995.
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Årsagen til den større nettoflytning blandt kvinder i gruppen 15-19-årige er primært en større
fraflytning. Det samme gælder som forklaring for mændenes større nettoflytning blandt de 20-
24-årige.

Alt i alt ophæver forskellene i de enkelte aldersgrupper hinanden, således at nettoflytningen i
hele perioden i gennemsnit omfatter -34 flytninger for mænd og -33 flytninger for kvinder.

I Figur 13 er udviklingen i henholdsvis fra- og tilflytningen angivet for hele perioden.

Figur 13. Fra- og tilflytning Bornholms Amt, kønsopdelt 1975-1994

400

450

500

550

600

650

700

750

800

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Fraflytning mænd

Fraflytning kvinder

Tilflytning mænd

Tilflytning kvinder

Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Figur 13 viser, at udviklingen for de to køns vedkommende i store træk ligner hinanden, men
både fraflytning og tilflytning ligger for mændene højere end for kvindernes vedkommende i
næsten hele perioden.

Fra 1994 kan dette forhold være ved at ændre sig, idet kvinderne i 1994 ligger højest både med
hensyn til fra- og tilflytning.

Måling af flyttehyppigheden for de to køn fremgår af Figur 14. Her ses samme udvikling som i
Figur 13, men der er nu taget højde for, hvor stor intensiteten er for de to køn. Igen ses at
mændene i hele perioden ligger højere end kvinderne indenfor både fra- og tilflytning med en
tendens til udligning i 1990’erne. Som vi senere skal se, kan dette være forårsaget af, at ikke
nok med at antallet af kvinder i alt overstiger antallet af mænd efter 1986, men i 1990’erne er
der en tendens til en større og større forskel mellem antal af mænd og kvinder.
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Figur 14. Flyttehyppighed fra- og tilflytning fordelt på køn 1975-1994
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Aldersmæssigt er der store forskelle i flyttehyppighed. Poul Ove Pedersen opsummerer disse
forhold i sammenhæng med de såkaldte livscyklusteorier:

“Livscyklusteorierne sætter den enkeltes flyttebeslutning i forbindelse med hans/hendes livs-
situation. Typisk flytter man, når man som ung flytter hjemmefra for at få et arbejde eller ud-
danne sig, når man bliver gift, når husstanden vokser, når man bliver forfremmet og når man
bliver pensioneret. Flyttehyppigheden varierer derfor med alderen; den er størst i de unge år,
men falder efter 30-35 års alderen; dog kan der forekomme en svag stigning i 60-70 års alde-
ren i forbindelse med overgangen til pension.”20 Figur 15 og Figur 16 viser, at dette teoriele-
ment også passer for Bornholm - bortset fra, at flyttehyppigheden for personer over 64 år er
meget lav.

                                               
20 Poul Ove Pedersen (1983), side 27-28.
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Figur 15. Flyttehyppighed (fraflytning) for 4 aldersgrupper
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Figur 16. Flyttehyppighed (tilflytning) for 4 aldersgrupper
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.
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Den faldende flyttehyppighed (tilflytning) kan være forårsaget af, at flere og flere stifter bo i
uddannelsestiden. Og da uddannelsen gennemføres “ovre”, vil gentilflytning derfor på denne
baggrund være vigende.

For et lille arbejdsmarked som det bornholmske har også manglende valgmuligheder med hen-
syn til jobmuligheder stor betydning for en faldende gen-tilflytning, når unge har været “ovre”
for at få en videregående uddannelse. Andelen af videregående uddannede, der finder en æg-
tefælle med et tilsvarende uddannelses-niveau, er stor. Derfor skal arbejdsmarkedet også være
åbent for ægtefællens kvalifikationer.

Figur 17 angiver nettoflytningen i antal på de fire aldersgrupper. Af figuren fremgår, at der er
en meget stor nettofraflytning blandt de 15-29-årige. På trods af en positiv nettoflytning blandt
de øvrige tre aldersgrupper, er der samlet set, som det fremgår af Figur 11, en nettofraflytning i
næsten hele perioden 1976-1994. Denne nettofraflytning blandt de 15-29-årige giver en stor
påvirkning af hele befolkningsstrukturen på øen.

Figur 17. Nettoflytning på 4 aldersgrupper 1975-1994
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Flytningernes geografiske fordeling

Spørgsmål som hvortil og hvorfra forekommer den indenlandske flytning, hvor Bornholm er
involveret, vil blive forsøgt besvaret i det følgende.
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I forbindelse med forskning i vandringer udpeger stednytteteorierne to effekter, som enten kan
få personer til at flytte til en region eller fra en region:21

1. Pull-effekten: Personer flytter til et nyt regionalt område, fordi de tiltrækkes af højere løn-
ninger, bedre miljø m.v. end i den region, de er bosiddende i.

2. Push-effekten: Ulemper ved bolig, arbejdsløshed m.v. kan presse personer ud af regionen.

Heraf ses at vurdering af flyttemønstre må omfatte vurdering af analyseregionen, men også af
de regioner, som fraflyttere eller tilflyttere frastødes eller tiltrækkes fra.

Tabel 7 viser, at denne kobling med en tiltræknings- eller frastødningsregion for Bornholm i høj
grad omfatter Hovedstadsområdet og primært Københavns Kommune. Nye uddannelsesinsti-
tutioner i hovedstaden, en stigende beskæftigelse i forbindelse med f.eks. Ørestads-projektet,
en ny Øresundsforbindelse m.v. vil altså i fremtiden være en vigtig faktor for nettoflytningens
udvikling på Bornholm.

Men generelt set må (gen-)tilflytningen forventes at være mest følsom over for konjunkturer på
arbejdsmarkedet, idet en fraflytning fra Bornholm oftest er med det formål at få en uddannelse
(ikke specielt konjunktur-bestemt), mens en tilflytning er for at få et job (meget konjunkturbe-
stemt).

Tabel 7 viser henholdsvis fraflytning og tilflytning samt nettoflytning fra/til Bornholms Amt
fordelt på amter. Af tabellen ses, at Hovedstadsområdet modtager 58,5 % af alle fraflytninger
fra Bornholm i perioden 1976-94 og modsat afgiver 58,3 % af alle tilflytninger til Bornholm.

Tabel 7. Flytninger 1976-1994 fordelt på amter

Fraflytning Tilflytning Nettoflytning

Antal % Antal % Antal

Københavns Kommune 5.958 24,7 5.045 22,2 -913

Frederiksberg Kommune 822 3,4 725 3,2 -97

Københavns Amt 3.897 16,2 3.800 16,7 -97

Frederiksborg Amt 2.310 9,6 2.451 10,8 141

Roskilde Amt 1.096 4,6 1.225 5,4 129

Vestsjællands Amt 1.616 6,7 1.638 7,2 22

Storstrøms Amt 1.346 5,6 1.514 6,7 168

Fyns Amt 1.456 6,0 1.255 5,5 -201

Sønderjyllands Amt 655 2,7 612 2,7 -43

Ribe Amt 605 2,5 546 2,4 -59

Vejle Amt 791 3,3 718 3,2 -73

Ringkøbing Amt 681 2,8 584 2,6 -97

Århus Amt 1.387 5,8 1.296 5,7 -91

Viborg Amt 517 2,1 447 2,0 -70

Nordjyllands Amt 937 3,9 869 3,8 -68

Hele landet 24.074 100,0 22.725 100,0 -1349

Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

                                               
21 Poul Ove Pedersen (1983), side 29.
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En væsentlig faktor for balancen mellem til- og fraflytningen til hovedstaden og især Køben-
havns Kommune - er personers valg mellem storby-kultur og landlig kultur. Modemæssige
tendenser til fordel for den ene eller den anden af disse kulturer vil givetvis have stor indflydel-
se på balancen for fra- og tilflytning mellem hovedstaden og Bornholm. Dette forhold kan til-
nærmelsesvist analyseres ved hjælp af oplysningerne i Tabel 8. Her er de danske kommuner
opdelt efter kommunetype. Af tabellen ses, at af den samlede fraflytning fra Bornholms Amt
går 73,1 % til kommuner med en by på mere end 20.000 indbyggere, hvor den største by på
Bornholm er Rønne med ca. 14.000 indbyggere.22

Tabel 8. Flytning til og fra Bornholm fordelt på kommunetyper 1976-94

Kommunetype Tilflytning Fraflytning Nettoflytning

Antal % Antal % Antal

København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner 6.117 26,4 7.214 29,0 -1.097

Hovedstadens forstæder1 4.586 19,8 4.537 18,2 49

Hovedstadens kommuner med byer over 10.000 indb. 1.515 6,5 1.334 5,4 181

Hovedstadens øvrige kommuner 1.028 4,4 998 4,0 30

Bykommuner med byer over 100.000 indb. 1.414 6,1 1.620 6,5 -206

Bykommuner med byer på 40.000-99.999 indb. 720 3,1 748 3,0 -28

Bykommuner med byer på 20.000-39.999 indb. 1.573 6,8 1.741 7,0 -168

Bykommuner med byer på 10.000-19.999 indb. 1.573 6,8 1.139 4,6 434

Øvrige kommuner med >50% i bymæssig bebyggelse 1.361 5,9 1.441 5,8 -80

Øvrige kommuner med 33-50% i bymæssig bebyggelse 1.598 6,9 1.718 6,9 -120

Øvrige kommuner med <33% i bymæssig bebyggelse 667 2,9 663 2,7 4

Uden bymæssig bebyggelse 1.033 4,5 1.718 6,9 -685

I alt 23.185 100,0 24.871 100,0 -1.686

Note: (1) Københavns Amtskommune og 8 tilgrænsende kommuner.
Kommunetypeopdelingen følger Danmarks Statistiks Geokode 1.

Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

I Tabel 9 på næste side er oplistet de tyve kommuner med henholdsvis flest fraflyttende og flest
tilflyttende fra og til Bornholms Amt.

                                               
22 Denne koncentration af fraflytning til større bykommuner skal dog selvfølgelig også ses i lyset af, at der netop i disse

kommuner findes en større koncentration af boliger samt uddannelsesinstitutioner.
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Tabel 9. De tyve kommuner med flest fra- og tilflyttede fra/til Bornholms Amt 1976-94

Kommune Fraflytning Tilflytning

Antal Nr. Antal Nr.

København 5.958 1 5.045 1

Frederiksberg 822 2 725 2

Århus 768 3 702 3

Odense 517 4 433 4

Gentofte 434 5 409 7

Hvidovre 425 6 386 6

Gladsakse 373 7 347 8

Ålborg 335 8 343 13

Hillerød 330 9 341 10

Høje Tåstrup 322 10 331 9

Helsingør 318 11 305 5

Lyngby-Tårbæk 312 12 285 17

Albertslund 275 13 279 18

Roskilde 275 14 276 14

Esbjerg 247 15 274 21

Svendborg 238 16 256 33

Greve 236 17 236 11

Brøndby 235 18 235 12

Ballerup 228 19 230 15

Næstved 228 20 223 19

Ringsted 206 21 215 20

Tårnby 205 22 204 16

Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

14 af de tyve kommuner med størst modtagelse af flytninger fra Bornholm ligger i Hoved-
stadsområdet. Af  “afsenderkommunerne” er dette tal 15 kommuner.

Geografisk set ligger Hovedstadsområdet som “nabo”-region til Bornholms Amt, idet såvel
færge- som flytrafikknudepunkter til og fra øen går via selve hovedstaden. Derfor er det ikke
uventet, at en stor del af flytningerne fra Bornholm ender her. Dermed vil også en stor del af
tilflytningen komme herfra. Men dette forhold kan også være en slags enklave-effekt. Poul Ove
Pedersen skriver herom: 23

“Dette dobbeltrettede vandringsmønster kan skyldes, at mange indvandrere til et område kun
vil blive der en kort tid og derefter vende tilbage. Samtidigt vil en flyttestrøm mellem to om-
råder betyde, at informationsstrømmen om bolig- og arbejdsmuligheder mellem de to områ-
der øges, således at en begyndende vandringsstrøm vil have en selvforstærkende virkning.”

Hvis man som basis for kommenteringen af tabellen har den hypotese, at der er en meget stor
gentilflytning til Bornholm, vil konklusionen være, at de syv kommuner med størst tilflytning af
bornholmere også er de syv kommuner, hvorfra flest flytter tilbage til øen. Det er udover
kommuner i Hovedstadsområdet de to største provinsbyer. For alle disse kommuner er der en
negativ nettoflytning. Efter disse syv kommer der mere rod i rækkerne, således at en høj place-
                                               
23 Poul Ove Pedersen (1983), side 30.
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ring som fraflytningskommune ikke nødvendigvis betyder, at samme kommune er placeret højt
som tilflytningskommune (tilflytning til Bornholm).

Men overordnet set viser tabellen først og fremmest, hvor dominerende Københavns Kommune
og omkringliggende kommuner er som centerområde i forhold til Bornholms Amt, hvad angår
flyttemønstre. Netop udviklingen i flytningen fra/til hovedstaden samt de to største provinsbyer
forklarer den generelle udvikling i nettoflytningen fra/til Bornholm efter 1970. På landsplan
skete der nemlig en forandring i flyttemønstret fra og til de store byer, således at de fra tidlige-
re at have haft nettotilvandring fik nettofravandring, men Bornholm har ikke fastholdt denne
positive nettoflytning efter 1979.
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Kort 1. Fraflytning fra Bornholm fordelt på amter
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Vandring til og fra udlandet

Sidste afsnit omhandlede udelukkende den interne vandring mellem Bornholms Amt og andre
danske regioner. I det følgende vil vandringerne mellem Bornholms Amt og udlandet blive be-
handlet.

Vandringen mellem Bornholms Amt og udlandet har fra 1990 været et tilskud til det ellers fal-
dende folketal på øen. Hertil kommer at den generelle tendens i nettovandringen til/fra udlan-
det har været stigende med et højdepunkt siden 1930 i året 1991. Dette højdepunkt blev opnået
på grund af en stigning i tilflytningen samtidig med et fald i fraflytningen.

I perioden 1980-94 var der samlet set en nettoflytning på 264 flytninger. Dette tal dækker over
en fra- og tilflytning pr. år på i gennemsnit lidt under 200 pr. år.

Figur 18. Fra- og tilflytning samt nettoflytning til/fra udlandet 1930-1994

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Fraflytning

Tilflytning

Nettoflytning

Kilde: Udtræk fra KSDB, august 1995.

I Tabel 10 er ind- og udvandringen fordelt på lande og landområder.
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Tabel 10. Vandring til- og fra udlandet fordelt på lande og landegrupper

Indvandring Udvandring Nettovandring

Samlet 1980-94

 Færøerne 177 122 55

 Grønland 494 457 37

 Færøerne og Grønland 671 579 92

 Norge 265 295 -30

 Sverige 485 553 -68

 Finland 17 20 -3

 Island 16 11 5

 Norden 783 879 -96

 EU ekskl. Storbritannien og BRD 161 158 3

 Storbritannien 168 171 -3

 Tyskland 216 182 34

 EU-lande 545 511 34

 Europa ekskl Norden,EU,Jug,Tyrk. 220 139 81

 Jugoslavien 8 4 4

 Tyrkiet 2 2 0

 Europa 1.568 1.551 17

 Afrika i alt 163 125 38

 Nordamerika ekskl. Canada og USA 0 0 0

 Canada 36 21 15

 USA 159 168 -9

 Nordamerika i alt 195 189 6

 Syd- og Mellemamerika i alt 51 28 23

 Asien ekskl. Irak,Iran,Pakistan 175 62 113

 Irak 0 0 0

 Iran 0 0 0

 Pakistan 6 5 1

 Asien i alt 181 67 114

 Oceanien ekskl. Australien 8 11 -3

 Australien 47 63 -16

 Oceanien i alt 55 74 -19

 Uoplyst 7 14 -7

 I alt 2.891 2.627 264

Note: Bemærk at der er sammentællinger undervejs.
Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

Af tabellen fremgår, at selv om tilvandringen fra udlandet i perioden fra 1980 er relativ stor, så
følger der en tilsvarende udvandring til stort set de samme lande, som de kom fra. I perioden
har Bornholm netto afgivet flest personer til Sverige og har modtaget flest personer fra Færø-
erne og Grønland.
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Resultatet af fra- og tilvandringen samt gen-fravandringen var, at der pr. 1.1. 1994 boede
1.089 personer i Bornholms Amt, der enten var af udenlandsk herkomst eller født i udlandet.24

Af de 1.089 personer var 701 indvandrere og 104 efterkommere. Størsteparten af disse kom
fra de nordiske lande og fra de daværende EU-lande (1994), i alt 550 personer.

Af de 1.089 personer kom en mindre del fra lande uden for Europa: 13 kom fra Afrika, 53 fra
Nordamerika, 13 fra Syd- og Mellemamerika, 55 fra Asien og 9 fra Oceanien.

De 1.089 personer svarer til 2,4 % af den samlede befolkning på opgørelsestidspunktet. I 1994
udgjorde vandringen til og fra udlandet fra/til Bornholms Amt henholdsvis 17,8 og 14,2 % af
den samlede fra- og tilvandring.

                                               
24 Indvandrere: Personer, som er født i udlandet, og hvis forældre begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet.

Efterkommere: Personer, som er født i Danmark af forældre, som begge ikke er danske. Personer af udenlandsk her-
komst: Indvandrere og efterkommere. Personer født i Danmark/Grønland/Færøerne regnes ikke af udenlandsk her-
komst. I denne gruppe er også medregnet danske statsborgere, der er født i udlandet.
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Befolkningens demografiske og erhvervsmæssige-
sammensætning
Indtil nu er der primært behandlet de demografiske komponenter, der indgår i befolkningsba-
lance-regnskabet. I det følgende vil der nærmere blive redegjort for sammensætningen af be-
folkningen på kvalitative komponenter, som i denne sammenhæng kun omfatter kønsfordeling,
aldersfordeling og udvalgte aspekter vedrørende arbejdsmarkedet.

Kønsfordeling er delvist blevet behandlet i forbindelse med fertilitetsvurderinger og alders-
mæssige aspekter er blevet behandlet i forbindelse med undersøgelsen af flyttemønstre. I dette
kapitel vil der blive taget udgangspunkt i de to komponenter. Undersøgelsen vil kun behandle
perioden fra 1970 til i dag.

Befolkningens sammensætning efter køn

Idet der er klare forskelle i, hvordan de to køn gebærder sig i uddannelsesmæssig henseende og
på arbejdsmarkedet, er det væsentligt at få kendskab til regionale forskelle på Bornholm i
kønssammensætningen i forhold til hele landet.

For hele landet gælder, at antallet af kvinder er steget mere end antallet af mænd i perioden
1971-1995, og at der i hele perioden har været et flertal af kvinder.
Figur 19 og Figur 20 kan i princippet sammenlignes direkte - bortset selvfølgelig fra den for-
skellige skalering på y-aksen. Figur 19 viser udviklingen på landsplan, mens Figur 20 viser ud-
viklingen i Bornholms Amt. Som det ses af figurerne er der store forskelle i den kønsmæssige
sammensætning af befolkningen regionalt på Bornholm og i hele landet. På Bornholm er antal-
let af mænd faldet mere end antallet af kvinder, således at der fra at have været et mindretal af
kvinder på øen til 1987, nu derimod er et flertal af kvinder.

Det samlede befolkningstab på Bornholm i perioden 1971-95 er på 2.305 personer.25 Heraf var
hele 2/3 mænd. Denne skævhed må forklares enten i forbindelse med mortalitet eller flyttemøn-
stre. Forklarer flyttemønstre disse forhold? Tilsyneladende ikke. I perioden 1975-1994 var der i
alt en nettoflytning blandt mænd på -678. For kvinder var tallet stort set på samme niveau med
-658.26

Dvs. at årsagen til ændringen i kønssammensætningen må være forårsaget af forskelle i morta-
liteten for de to køn, som igen bl.a. må skyldes kvindernes længere levealder.

                                               
25 Befolkningstabet er simpelt beregnet som 1995-folketal minus 1971-folketal.
26 Bag disse nettotal skjuler sig, at mænds til- og fraflytning generelt ligger på et højere niveau end kvinder, idet fraflyt-

ningen blandt mænd i samme periode i gennemsnit lå på 34 flytninger om året over kvinderne og tilflytningen lå 33
over kvindernes.
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Figur 19. Kønsfordeling hele landet 1971-1995
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

Figur 20. Kønsfordeling Bornholms Amt 1971-1995
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.
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Figur 21. Kønsfordelingen hele landet og Bornholms Amt 1971-1995

48,0

48,5

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

%

Hele landet mænd

Hele landet kvinder

Bornholms Amt mænd

Bornholms Amt kvinder

Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Tabel 10 fordeler hele landets og den bornholmske befolkning på nogle overordnede arbejds-
stillingsgrupper for henholdsvis hele befolkning, mænd og kvinder.

For hele befolkningen er der størst underrepræsentation i funktionærgruppen på Bornholm i
forhold til hele landet. Den eneste anden gruppering med en underrepræsentation på over
1.000 personer er gruppen “Arbejdsstyrken i alt”. Underrepræsentationen i disse to grupper
fordeler sig som en underrepræsentation for begge køn, dog med en større tyngde blandt kvin-
derne.

Den største overrepræsentation findes uden for arbejdsstyrken, nemlig gruppen af “pensionister
og efterlønsmodtagere” og gruppen “uden for arbejdsstyrken i alt”. I begge disse grupper står
kvinderne for langt den største andel på Bornholm.

De største kønsmæssige afvigelser findes i grupperne “selvstændige” og “medhjælpende æg-
tefælle”, der har en overrepræsentation på Bornholm. Hele 80,5 % af de selvstændige på
Bornholm er mænd. For hele landet er dette tal på 77,0 %. For gruppen af “medhjælpende
ægtefælle” er den kønsmæssige fordeling selvfølgelig lige omvendt.
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Tabel 11. Sammenligning af fordeling på stillingsbetegnelser mellem hele landet og    
Bornholms Amt 1993

Hele landet Bornholm Hele landet Bornholm Bornholm

Antal Pct.beregning Over-/under
repræsentation

Selvstændige 239.506 2.733 4,6 6,0 642

Medhjælpende ægtefælle 30.019 390 0,6 0,9 128

Funktionærer 1.281.465 8.820 24,7 19,5 -2.367

Faglærte arbejdere 278.365 2.234 5,4 4,9 -196

Ikke-faglærte arbejdere 510.058 5.331 9,8 11,8 878

Beskæftigede lønmodtagere u.n.a. 270.446 2.038 5,2 4,5 -323

Arbejdsløse 300.466 2.804 5,8 6,2 181

ARBEJDSSTYRKEN I ALT 2.910.325 24.350 56,2 53,8 -1.056

Uddannelsessøgende og børn 1.056.110 9.050 20,4 20,0 -169

Pensionister og efterlønsmodt. 969.033 10.060 18,7 22,2 1601

Uspecificerede 245.146 1.764 4,7 3,9 -376

UDEN FOR ARBEJDSSTYRKEN I ALT 2.270.289 20.874 43,8 46,2 1.056

I ALT 5.180.614 45..224 100,0 100,0 0

Mænd:

Selvstændige 184.321 2.199 7,2 9,8 577

Medhjælpende ægtefælle 873 12 0,0 0,1 4

Funktionærer 592.188 4.095 23,2 18,2 -1.118

Faglærte arbejdere 252.496 2.047 9,9 9,1 -176

Ikke-faglærte arbejdere 248.340 2.589 9,7 11,5 403

Beskæftigede lønmodtagere u.n.a. 133.711 979 5,2 4,4 -198

Arbejdsløse 145.265 1361 5,7 6,1 82

ARBEJDSSTYRKEN I ALT 1.557.194 13.282 61,0 59,1 -425

Uddannelsessøgende og børn 532.829 4.593 20,9 20,4 -97

Pensionister og efterlønsmodt. 377.260 4.018 14,8 17,9 697

Uspecificerede 87.311 594 3,4 2,6 -175

UDEN FOR ARBEJDSSTYRKEN I ALT 997.400 9.205 39,0 40,9 425

I ALT 2.554.594 22.487 100,0 100,0 0

Kvinder:

Selvstændige 55.185 534 2,1 2,3 56

Medhjælpende ægtefælle 29.146 378 1,1 1,7 126

Funktionærer 689.277 4.725 26,2 20,8 -1.243

Faglærte arbejdere 25.869 187 1,0 0,8 -37

Ikke-faglærte arbejdere 261.718 2.742 10,0 12,1 476

Beskæftigede lønmodtagere u.n.a. 136.735 1.059 5,2 4,7 -125

Arbejdsløse 155.201 1.443 5,9 6,3 99

ARBEJDSSTYRKEN I ALT 1.353.131 11.068 51,5 48,7 -648

Uddannelsessøgende og børn 523.281 4.457 19,9 19,6 -74

Pensionister og efterlønsmodt. 591.773 6.042 22,5 26,6 918

Uspecificerede 157.835 1.170 6,0 5,1 -197

UDEN FOR ARBEJDSSTYRKEN I ALT 1.272.889 11.669 48,5 51,3 648

I ALT 2.626.020 22.737 100,0 100,0 0

Kilde: Udtræk fra KSDB, august 1995.
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I 1993 var der i alt 8.820 faglærte arbejdere på Bornholm - svarende til en mindre under-
repræsentation i forhold til antallet af faglærte arbejdere i hele landet. Men kønsmæssigt ud-
gjorde kvinderne kun 8,3 % af alle faglærte. På landsplan udgjorde kvinderne dog også kun 9,2
% i denne gruppe. Til gengæld var kvindernes andel af de ikke-faglærte på Bornholm 51,4 %,
hvor deres andel på landsplan stort set var den samme, nemlig 51,3 %.

På brancheniveau er der normalt store forskelle i, hvordan kvinder og mænd fordeler sig. Den
største “kvinde-branche”, målt i antal beskæftigede kvinder i branchen, var i 1992 socialvæsen.
Godt 1/5 af alle beskæftigede kvinder var ansat inden for socialvæsen i 1992. Næststørste
gruppe var beskæftiget i detailhandel, hvor ca. 1/10 af kvinderne havde arbejde. De to største
“mande-brancher” var offentlig administration og bygge- og anlægsvirksomhed. I Tabel er op-
listet de ti største brancher med henholdsvis flest beskæftigede i alt, flest mænd og flest kvin-
der.

Tabel 12. De 10 brancher med største beskæftigelse, i alt, mænd og kvinder 1992

Branche Nr. Antal i alt Nr. Antal  mænd Nr. Antal kvinder
Socialvæsen 1 2.313 14 241 1 2071
Offentlig administration 2 2.208 1 1.533 4 675
Detailhandel 3 1.688 3 724 2 964
Bygge- og anlægsvirksomhed 4 1.341 2 1.177 13 164
Uddannelse og forskning 5 1.336 4 524 3 812
Fisketilberedning 6 1.007 7 456 7 551
Hoteller og restaurationer 7 903 9 333 6 570
Sygehusvæsen 8 695 24 118 5 577
Engroshandel 9 670 5 510 14 160
Søtransport 10 620 8 347 8 273
Fiskeri og dambrug 11 506 6 493 39 13
Finansiel virksomhed 14 393 18 148 10 245
Privat sundhedstjeneste 15 351 30 84 9 267
Fremstilling af industrimaskiner 18 288 10 256 25 32

Kilde: Den regionale database.

Tabellen illustrerer indirekte, hvordan nedgang i beskæftigelsen i forskellige brancher ville kun-
ne få betydning for den samlede kønsspecifikke opdeling. Sammenfald mellem de ti største
brancher med hensyn til henholdsvis beskæftigelse af kvinder og af mænd er seks brancher,
men som det fremgår af tabellen er branchernes rangordning i forhold til de to køns beskæfti-
gelse meget forskellige.

Befolkningens sammensætning efter alder

Tidligere i denne rapport er problemerne med aldersfordelingen af den bornholmske befolkning
blevet  behandlet. Figur 22 illustrerer udmærket problemerne. Mest iøjnefaldende er “hullet”
blandt de 18-35 årige. De er for størstedelen “ovre” for at få en uddannelse. Samtidig ses rela-
tivt store overrepræsentationer blandt personer i aldersklasserne under 14 år (bortset fra de al-
deryngste 0-4 årige) samt blandt de ældste aldersgrupper. Blandt de sidste starter overrepræ-
sentationen allerede for de 50 årige og opefter.
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Figur 22. Procentvis fordeling af befolkningen på alder hele landet og Bornholms Amt 
1994
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

Befolkningen kan inddeles i økonomisk set tre væsentlige aldersgrupper:

- 0-14 årige: Den kommende rekruttering til arbejdsstyrken.
- 15-66 årige: Arbejdsdygtige alder.
- Over 66 år: Pensionerede m.v.

På Bornholm er der i forhold til landsgennemsnittet færre i den arbejdsdygtige alder - og flere i
de to andre aldersgrupper. Dette kan være en uheldig fordeling rent økonomisk set. Hvis den
bornholmske befolkning skulle være fordelt efter gennemsnittet på landsniveau for 1994, så var
der 1.545 personer for lidt i den arbejdsdygtige alder, mens der var henholdsvis 252 og 1.293
personer for mange blandt de unge og de ældre. Især den store overrepræsentation blandt de
ældre kan være et problem for et regionalt områdes generelle udvikling.

Andelen i arbejdsdygtig alder har dog ligget under landsgennemsnittet i hele undersøgelsespe-
rioden tilbage til 1971. Dengang havde Bornholms Amt en andel på 64,2 % i den arbejdsdygti-
ge alder, mens tallet for hele landet lå 2,2 % over. I 1994 var det tilsvarende tal steget til 65,8
%, men nu ligger hele landets gennemsnit 3,5 % over.

Aldersgruppen over 66 år i Bornholms Amt lå 1,7 % over landets gennemsnit i 1971. Både for
landet som helhed og for Bornholms Amt har denne aldersgruppes andel af den samlede be-
folkning været i vækst i hele perioden frem til 1994, men andelen på Bornholm er steget mest,
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således at Bornholms Amt i 1994 var oppe på en andel på 16,5 %, hvilket nu var 2,9 % over
landets gennemsnit.

Forskellen mellem andelen af de 0-14 årige i Bornholms Amt og i hele landet har været lille i
hele perioden. Således lå Bornholms Amt kun 0,5 % over landstallet i 1971 og 0,6 % over i
1994.

Fjerner vi fuldstændigt de 15-34 årige fra befolknings-beregningerne, viser det sig, at hele lan-
det så har 56,6 % af hele befolkningen (minus de 15-34 årige) i gruppen af 35-66 årige. Samme
tal for Bornholms Amt er 54,9 %. Forskellen mellem hele landet og Bornholms Amt for denne
gruppe er altså betydeligt mindre end for den samlede gruppe af personer i den arbejdsdygtige
alder.

Ved hjælp af den regionale database er det muligt at fjerne de uddannelsessøgende fra det
samlede befolkningstal for aldersgruppen 15-74 årige. Sammenlignes disse tal (der oprindeligt
stammer fra Beskæftigelsesstaristikregisteret (RAS)) med den samlede befolkning, viser det
sig, at andelen af personer i den arbejdsdygtige alder, der ikke er under uddannelse, i Born-
holms Amt i 1992 omfatter 63,0 % af den samlede befolkning, hvor samme tal for hele landet
kun er 59,9 %.

Sammenfattende ses at de store forskelle i alderssammensætningen mellem den bornholmske
befolkning og hele landets befolkning primært opstår i forbindelse med forskellene i alders-
gruppen 18-34 årige. Og forskellene i denne aldersgruppe beror tilsyneladende på, at personer i
denne aldersgruppe er fraværende fra øen i forbindelse med og forlængelse af uddannelsesfor-
løb “ovre”.

Forsørgerbyrden

Som et mål for de økonomiske aspekter af befolkningens aldersfordeling kan anvendes begre-
bet forsørgerbyrden.27

Som det fremgår af Figur 23 er der sket et fald i forsørgerbyrden siden 1975. Dvs. at der er
blevet flere i den arbejdsdygtige alder i forhold til børn og ældre. Samtidig er forskellen mellem
den regionale og den nationale forsørgerbyrde blevet større og større siden 1975. Hvor forsør-
gerbyrden i 1975 var henholdsvis 0,51 og 0,53 for hele landet og for Bornholms Amt, var den i
1994 henholdsvis 0,44 og 0,50.

                                               

27 Forsørgerbyrden (FB) defineres her som FB = 
( ) ( )

( )

0 14 66

15 66

− − + −
− −

årige årige

årige
 . Denne beregningsmetode er

selvfølgelig simpel. For det første er der ikke taget hensyn til, at fratrædelsestidspunktet fra arbejdsmarkedet i dag lig-
ger på 61-62 år, samt det specielle forhold, at der i de nationale tal er en stor gruppe unge i uddannelsesforløb i mod-
sætning til i Bornholms Amt, hvor de unge tæller med “ovre”. Samlet set betyder især sidstnævnte, at de reelle tal vil
betyde, at de regionale tal for forsørgerbyrden vil ligge tættere på de nationale tal end anvendte tal i ovenstående be-
regninger angiver.
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Figur 23. Forsørgerbyrdens udvikling, hele landet og Bornholms Amt 1975-94
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Senere vil fremskrivninger for Bornholms Amt kort blive behandlet i det afsluttende kapitel i
denne rapport. Men allerede her kan kort konkluderes, at forsørgerbyrden for Bornholms Amts
vedkommende vil have en lille tendens til fald i perioden frem til 2011. Efter 2011 vil forsør-
gerbyrden igen stige, således at den i 2020 når et niveau på 0,55 ved anvendelse af Danmarks
Statistiks fremskrivningstal. Den nationale forsørgerbyrde er i samme periode beregnet til at
ligge mellem 0,44 og 0,48 ved hjælp af samme fremskrivningsmetode.

Sammenfattende viser ovenstående, at forsørgerbyrden på Bornholm siden 1975 til i dag og
også i årtier fremover ligger og vil ligge over det nationale niveau. Igen er det forhold, som ik-
ke umiddelbart lader sig ændre, idet der kun findes begrænsede styringsmekanismer for disse
overordnede demografiske forhold.

Erhvervsfrekvensen

Den samlede erhvervsfrekvens28 for hele Bornholms befolkning ligger, som det fremgår af Figur
24, under landets erhvervsfrekvens i hele perioden fra 1981 frem til 1991. Fra 1991-93 er den
på samme niveau, mens den for året 1994 igen er under det nationale niveau.

                                               
28 Erhvervsfrekvens er beregnet som arbejdsstyrken i procent af befolkningen.
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Figur 24. Erhvervsfrekvens, hele landet og Bornholms Amt 1981-94
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Kilde: Udtræk fra KSDB, september 1995.

Denne samlede erhvervsfrekvens er resultatet af en kønsspecifik frekvens, hvor Bornholm lig-
ger over landsgennemsnittet i perioden 1982-93 for mændenes vedkommende, mens kvinderne
i hele perioden ligger under landsgennemsnittet.

Disse regionale divergenser på Bornholm kan igen tilnærmelsesvis forklares ved hjælp af de al-
dersbetingede erhvervsfrekvenser. I Figur 25 er erhvervsfrekvensen angivet for året 1994 for
de to køn.

I forhold til hele landet er der to afvigelser for den regionale erhvervsfrekvens på Bornholm i
forhold til den nationale:

• Erhvervsfrekvenser for de bornholmske mænd og kvinder er højere i alderen 16-39 år. Dette
må primært være forårsaget af, at erhvervsfrekvenser for hele landet presses nedad af tyng-
den af uddannelsessøgende i denne aldersgruppe, i modsætning til Bornholms Amt, hvor de
uddannelsessøgende er relativt få.

• Kvinder i aldersgruppen over 40 år har en lavere erhvervsfrekvens på Bornholm end i hele
landet. Især stor forskel i aldersgruppen 50-59 år. Forklaringen på dette sidste forhold ken-
des ikke, men skal måske findes i eftervirkninger af en lav erhvervsfrekvens blandt kvinder i
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hele perioden op til 1994. I 1981 lå de bornholmske kvinder således under den samlede na-
tionale erhvervsfrekvens allerede fra de 35-39 årige.29

Figur 25. Aldersbetinget erhvervsfrekvens, kønsopdelt for hele landet og Bornholms 
Amt 1994
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Kilde: Udtræk fra KSDB, september 1995.

                                               
29 Umiddelbart kunne man forvente, at den lave frekvens blandt kvinder over 50 år kunne skyldes nedslidning. Nedslid-

ning forefindes primært inden for fiskeindustrien og inden for rengøring. Evt. nedslidning inden for rengøringsfaget vil
dog også slå igennem for hele landet og kan derfor ikke anvendes til forklaring. Nedslidning i fiskeindustrien - hvor
Bornholm i forhold til hele landet har en stor beskæftigelse - er mærkbar, men KAD, Nexø, har ikke erfaring med, at
det skulle være denne årsag, der får kvinderne til at forlade arbejdsstyrken. Der er mange kvinder, der gerne vil forlade
arbejdsstyrken, men de har ikke muligheden. F.eks. er overgangsydelsen for 50-60 årige ikke en mulighed, fordi kvin-
derne skal have været arbejdsløse i mindst et år. Andelen af personer med overgangsydelse og med efterløn er i øvrigt
kun lidt større på Bornholm end for hele landet. En anden plausibel grund til den lave erhvervsfrekvens blandt kvinder
over 50 år kan være “rester” af “gammeldags” husmødre i de liberale erhverv, primært landbrug og fiskeri.
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Befolkningens geografiske fordeling
Rønne Kommune er langt den største af de fem kommuner med i alt 15.180 indbyggere pr. 1.1.
1994, svarende til ca. 1/3 af hele den bornholmske befolkning. Næststørst er Nexø Kommune
med lidt under 1/5 af befolkning, mens Allinge-Gudhjem er tredjestørst med ca. 1/6 af befolk-
ningen. De to mindste kommuner, Hasle og Aakirkeby, er befolkningsmæssigt nogenlunde lige
store med i alt næsten 1/3 af den samlede bornholmske befolkning.

Tabel 13. Folketal i bornholmske kommuner pr. 1.1. 1994

Folketal pr. 1.1. 1994
Allinge-Gudhjem Kommune 7.886
Hasle Kommune 6.514
Nexø Kommune 8.613
Rønne Kommune 15.180
Aakirkeby Kommune 6.762
I alt 44.955

Kilde: Udtræk fra KSDB, juni 1995.

Over de sidste tyve år er alle fem kommuners befolkningstal gået tilbage. Størst tilbagegang er
sket i Allinge-Gudhjem og Aakirkeby Kommuner med henholdsvis et fald på 765 og 700 ind-
byggere. Rønne mistede 280, mens Hasle og Nexø Kommuner kun mistede henholdsvis 113 og
104 indbyggere. Men som det fremgår af Figur 26 har tre af kommunerne i kortere og længere
perioder været over 1974-niveauet. De tre kommuner er Allinge-Gudhjem, Hasle og Nexø. I
Figur 26. Befolkningsudviklingen i bornholmske kommuner 1971-1994er befolkningstallets
udviklingen i de fem kommuner vist med udgangspunkt i befolkningsstørrelsen i 1971.
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Figur 26. Befolkningsudviklingen i bornholmske kommuner 1971-1994
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

Befolkningsfordelingen internt mellem kommunerne på Bornholm følger ikke fordelingen af ar-
bejdspladser mellem de fem kommuner. Hvor pendlingen mellem Bornholm og resten af landet
er forholdsvis lav, er pendlingen mellem de bornholmske kommuner stor.30

Tabel 14. Nettopendling mellem bornholmske kommuner 1994

Fra/til Allinge-
Gudhjem

Hasle Nexø Rønne Aakirkeby

Allinge-Gudhjem n -12 43 616 91

Hasle 12 n 2 1.103 20

Nexø -43 -2 n 443 63

Rønne -616 -1.103 -443 n -732

Aakirkeby -91 -20 -63 732 n

Kilde: Beregninger på basis af udtræk fra KSDB, august 1995.

Største modtager-kommune er Rønne, der i alt modtager 2.894 pendlere med bopæl i de øvrige
fire kommuner. Største afsender-kommune er Hasle Kommune med 1.137 personer i kommu-
ner, der har arbejde i de fire andre kommuner.

                                               
30 Pendlingen mellem Bornholm og resten af landet var i 1994 på netto 242 personer, bestående af 781 tilpendlere og 539

frapendlere. Disse tal skal - som med al pendlingsstatistik - tages med forbehold, fordi opgørelsestidspunkt for arbejds-
stedsstatistik og bopælsstatistik er forskellige (henholdsvis ultimo november året før og 1. januar pågældende år). En
stor del af pendlingen mellem Bornholms Amt og resten af landet må forventes at være bl.a. forsvarets personel samt
ansatte i transportsektoren. Tilpendlingen steg i perioden 1984-94 med 473 personer, mens frapendlingen steg med 143
personer.
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Også aldersmæssigt er der store forskelle på de enkelte kommuner. Tabel  angiver procentfor-
delingen af befolkningen på tre aldersgrupper.

Tabel 15. Procentvis aldersfordeling hele landet, Bornholms Amt og bornholmske 
kommuner 1994

Hele landet Bornholms
Amt

Allinge-
Gudhjem

Hasle Nexø Rønne Aakirkeby

0-14 årige 17,1 17,7 17,9 18,3 18,1 16,8 18,2

15-66 årige 69,3 65,8 64,8 66,4 65,7 66,4 65,2

66+ 13,6 16,5 17,2 15,4 16,2 16,8 16,6

Ialt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, august 1995.

Største andel i arbejdsstyrken (15-66 år) har Hasle og Rønne Kommune, men andelen i ar-
bejdsstyrken i disse to kommuner er under landet som helhed.
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Den fremtidige befolkningsudvikling på Bornholm
Der vil ikke i denne sammenhæng blive udarbejdet mere specifikke prognoser for befolknings-
udviklingen på Bornholm. Men Danmarks Statistik udarbejder hvert år nogle fremskrivninger,
som i det følgende vil blive analyseret for Bornholms vedkommende og sammenlignet med hele
landet.

Danmarks Statistiks fremskrivninger er baseret på de befolkningsstatistiske oplysninger de se-
neste år, og den her anvendte fremskrivning tager sit udgangspunkt i befolkningen pr. 1. januar
1994.

I princippet belyser befolkningsfremskrivningerne konsekvenserne af bestemte forudsætninger
om dødelighed, fertilitet og flyttemønster. Deres forudsætning for de her anvendte fremskriv-
ninger er:31

1. Faldende dødelighed for mænd over 60 år.
2. Konstant dødelighed for alle andre.
3. Fertiliteten stiger ca. 3 % fra niveauet i 1993-1995, derefter konstant fertilitet (svarende til

samlet fertilitet for hele landet).
4. Flyttemønster som 1990-1993.

Beregningsmetoden er mere detaljeret beskrevet i en publikation fra Danmarks Statistik fra
1978.32 Af denne fremgår det, at Danmarks Statistik i 1978 fremskrev den bornholmske befolk-
ning til at skulle være på 47.642 personer i 1990. Det korrekte tal blev 45.900 personer. Dette
viser en del om usikkerheden i forbindelse med anvendelse af sådanne fremskrivninger, der
udelukkende beregnes på basis af demografiske komponenter.

Befolkningsfremskrivningerne viser, at Bornholms befolkningstal vil falde med 4.209 personer i
perioden 1994 til 2020, således at folketallet på øen vil komme under 41.000 - eller samme ni-
veau som omkring år 1900. Dette fald svarer til 9,3 % af befolkningstallet for 1994. Og dette
fald skal endog ses i lyset af en forventet tilsvarende stigning for hele landet på 3,2 % i forhold
til 1994-tallet.

Samtidig forventes en forskydning i de enkelte aldersgrupper, således at arbejdsstyrken (16-66
år) i perioden 1994 til 2020 formindskes med 3.205 personer. Også gruppen under 16 år fal-
der, mens der sker en stigning af personer over 66 år.

                                               
31 Udtræk fra KSDB, august 1995.
32 Danmarks Statistik (1978): Befolkningsprognoser 1977-2000. Landsprognoser og regionale fremskrivninger. Statistiske

Undersøgelser nr. 36.



66

Tabel 16. Vækst i befolkningstallet 1994-2020 hele landet og Bornholms Amt

Hele landet Bornholms Amt
Aldersgruppe Vækst 1994-2020 Andel af

1994-folketal
Vækst 1994-2020 Andel af

1994-folketal
Antal personer % Antal personer %

Under 15 år -1.324 0,1 -1.836 -23,1
15-66 år 21.105 0,6 -3.377 -11,4
Over 66 år 147.247 20,8 1.004 13,5
I alt 167.028 3,2 -4.209 -9,3

Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, august 1995.

Denne aldersmæssige ændring af befolkningsstrukturen betyder, at gennemsnitsalderen på
Bornholm i perioden stiger fra 40 år til 44 år. På landsplan stiger gennemsnitsalderen samtidig
fra 38 til godt 40 år.
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Bilag 1. Befolkningens størrelse, hele landet og Bornholms Amt 1801-1995

Hele landet Bornholms Amt

1801 1.028.576 19.507

1834 1.349.126 24.645

1840 1.411.122 25.199

1845 1.486.732 26.546

1855 1.647.837 28.949

1860 1.755.652 29.304

1870 1.938.997 31.894

1880 2.123.240 35.364

1890 2.316.347 38.761

1901 2.449.540 40.889

1906 2.588.919 41.031

1911 2.757.076 42.885

1916 2.921.362 43.551

1921 3.269.554 44.426

1925 3.434.555 45.676

1930 3.550.952 45.684

1931 3.559.183 46.197

1932 3.596.179 46.263

1933 3.630.987 46.483

1934 3.665.572 46.577

1935 3.702.306 46.589

1936 3.706.083 46.246

1937 3.733.309 46.347

1938 3.766.656 46.425

1939 3.798.755 46.478

1940 3.833.486 46.545

1941 3.847.659 46.559

1942 3.882.685 46.480

1943 3.927.654 46.861

1944 3.977.507 47.154

1945 4.027.741 47.470

1946 4.066.294 47.360

1947 4.121.922 47.379

1948 4.168.734 47.764

1949 4.211.448 47.988

1950 4.252.274 48.339

1951 4.282.992 48.077

1952 4.313.466 48.094

1953 4.347.613 48.254

1954 4.387.967 48.392

1955 4.424.061 48.555

Hele landet Bornholms Amt

1956 4.453.557 48.597

1957 4.478.486 48.710

1958 4.499.478 48.727

1959 4.529.277 48.608

1960 4.563.445 48.430

1961 4.590.525 48.131

1962 4.628.096 48.281

1963 4.665.474 48.321

1964 4.701.072 48.428

1965 4.738.884 48.574

1966 4.773.086 48.674

1967 4.813.892 48.636

1968 4.849.191 48.292

1969 4.873.091 48.160

1970 4.905.822 47.547

1971 4.950.598 47.241

1972 4.975.653 47.033

1973 5.007.538 46.964

1974 5.036.184 47.035

1975 5.054.410 47.017

1976 5.065.313 47.126

1977 5.079.879 47.207

1978 5.096.959 47.342

1979 5.111.537 47.605

1980 5.122.065 47.780

1981 5.123.989 47.499

1982 5.119.155 47.357

1983 5.116.464 47.313

1984 5.112.130 47.243

1985 5.111.108 47.164

1986 5.116.273 47.039

1987 5.124.794 46.839

1988 5.129.254 46.642

1989 5.129.778 46.105

1990 5.135.409 45.900

1991 5.146.469 45.690

1992 5.162.126 45.541

1993 5.180.614 45.224

1994 5.196.642 45.067

1995 5.215.718 44.936

Note: Før 1935 er beregnet med “Faktiske tilstedeværende”. Fra og med 1935 med “Hjemmehørende befolkning”.
Validiteten af den ældste statistik må forventes at være mindre end i nyere statistik. Især var der ikke betryg-
gende opgørelsesmetoder for befolkningstallet før oprettelsen af folkeregistret i 1924. I perioden 1801 til og
med 1970 blev der gennemført 25 folketællinger. Statistik for de øvrige år frem til 1975 er beregnede tal på ba-
sis af registertællinger. I 1968 oprettedes CPR-registret, og bl.a. dette register dannede basis for den første
egentlige registertælling i 1976. Hele landet omfatter Sønderjylland i hele perioden. Andre geografiske områder
under dansk område er ikke medregnet.

Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.
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