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Igennem de seneste 100 år har samfunds-
udviklingen medført en markant forandring af 
befolkningen i Sønderballe, ikke alene talmæs-
sigt men også erhvervsmæssigt.

Siden 1925 hvor befolkningstallet i Sønderballe 
(excl.. Kalvø) blev opgjort til 227 personer, er 
befolkningstallet dalet betragteligt og udgør nu 
i 2010 110 personer med fast bopæl indenfor 
Sønderballe ejerlav.

Den store nedgang i befolkningstallet afspejler 
vandringen fra land til by, som følge af de 
strukturelle samfundsændringer, der har fundet 
sted. Imod tidligere, hvor der blandt andet 
var et stort folkehold rundt om på gårdene og 
lokale erhvervsdrivende, er det kun et fåtal af 
beboerne i Sønderballe, som er beskæftiget i 
lokalsamfundet. 

Ydermere udgør tilflyttere en større og større 
andel af befolkningen, ligesom tidligere bebo-
elser overgår fra at være helårsbolig til at være 
feriebolig. Sidstnævnte forhold i kombination 
med manglende mulighed for at bygge nyt 
umuliggør lige nu en øget bosætning.

BEfOLKNINg Og BOSætNINg

I sommerhalvåret opvejes nedgangen i 
befolkningstallet til fulde af turiststrømmen til 
lokalområdets 3 campingpladser og som-
merhusområdet ved Sønderballe Strand, men 
turiststrømmen tilfører ikke lokalsamfundet 
ressourcer i traditionel forstand - der er ikke 
længere nogen forretninger - ikke længere 
nogen skole - ingen særlige samlingsmulighe-
der i form af forsamlingshus, foreningslokaler 
eller lignende.

Det sociale og rekreative må derfor tage sit 
udgangspunkt i ”det der findes på” og er muligt 
i private hjem eller i tilknytning til private hjem
– som f. eks når der i Sønderballe arrangeres 
Fastelavnsfest, Dragefestival, Julemarch eller 
generalforsamling/sommerfest i beboerforenin-
gen.

Folketælling i 1925
Antal børn*

110
Antal voksne

117
I alt
227

“Folketælling” i 2010
0-10 år

17
I alt
110

10-20 år
14

20-40 år
18

40-60 år
42

o. 60 år
19

*)Grænsen mellem barn og voksen er ikke entydigt fastlagt ved Folketællingen i 1925.

I sommerhalvåret styrkes befolkningstallet af de turrister som besøger Sønderballe og Sønderballe Strand.


