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Resultatet viser nu blot problemstillingen fra en
måske tydeligere vinkel, idet beregningen netop også
refereres. Såfremt folketallet og den totale
fødselsrate i Danmark er korrekt angivet af DS,
hvilket vi går ud fra, er de anvendte fødselrater for
udenlandske oprindelser i denne analyse ikke høje
nok, fordi den etnisk danske fødselsrate beregnes til
at have ligget endog stadigt mere over det samlede
gennemsnit siden omkring 1985 (ifølge figur 14B’s
sortstiplede og grønne kurve). Dette er naturligvis
ikke korrekt, fordi det lokale minimum m.h.t. den
(tæt på) etniske fødselsrate var netop i 1983. Dette
sidste viser figur 14B netop også, men den grønne
(kurve for den samlede rate i DK skal ligge over den
stiplede for den etnisk danske fødselsrate), når det
samtidig tydeligt fremgår, at de gennemsnitlige
fødselsrater for udenlandske oprindelser ikke alene
ligger langt over både den samlede gennemsnitskurve i DK og etniske danskeres kurve. Tilmed er den
øverste (punkterede) voksende i hele forløbet, fordi
stadig større andele med høje fødselsrater rejser ind
eller fødes her, som påvist i gennemgangen.
FN’s anbefalede fødselsrater for de 235 repræsenterede oprindelser fra 2005-2006 viser uanset de
meddelte skævheder i forhold til udviklingen i
Danmark i øvrigt meget tilsvarende resultater.
IQ-gennemsnittet i Danmark når med FN-grundlaget
til 93,14 mod her 91,66 i år 2072. Antallet af
udenlandske oprindelser projiceres i FN-alternativet
til 651.740 i 2011 mod her 706.863.
Det er i den foreliggende analyse blevet bevist, at
fødselsrater blandt de udenlandske oprindelser i
landet netop er højere end de angivne af FN i
oprindelseslandene, hvis ikke danskerne som eneste
folk i Europa ganske abrupt skulle have øget
fødselsraten betydeligt efter bunden var nået, så den
samlede fødselsrate i DK er den, som omtales i
medierne (jf. side 2. spalte under Eksempel 2009).
Se eksemplet fra Østrig. Den etniske fertilitet i
Tyskland er som officielt refereret også vedvarende
på et endnu lavere niveau end i Østrig.
Uanset fertiliteten som kulturfænomen er langstidsholdbar, er den seneste officielle stigning i den danske fødselsrate og det tilsvarende fald i de udenlandske oprindelsers gennemsnitlige fødselsrate angiveligt sket på blot et par år. Men så står vi med et
ganske uforklarligt fødselsoverskud. Pandora?
Det skal supplerende oplyses at under forudsætning
om nul indvandring fra 2010, ville de estimerede
resultater i 2072 ikke ændres nævneværdigt.
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Flertalsskiftet ville have indtruffet 10-12 år
senere. IQ-gennemsnittet i Danmark bliver
påvirket på 2. og 3. decimal i perioden 20122072 i forhold til resultaterne i denne
gennemgang. Noget tilsvarende med
fertiliteten.
Dette var en mindre del af, hvad kan uddrages
af retro-analysen og projektionen, der
foreligger i sin helhed i regnearket Office
Excel.
Der er bilagt 9 sider større grafiske illustrationer, der tegner billeder af udviklingen 1979-2010 og perspektivet 20112072 for såvidt angår :
Antal, kontinenter/delkontinenter, fødsler
fordelt på IQ-grupper, fødselsrater og IQ
bevæger sig næsten upåvirkeligt i hver
sin retning og fordelt, og samlet IQgennemsnit i landet trækkes ned af
indvandringen og indvandrernes fødsler.
[For at læse disse bilag skal du, når du ser dem, lige
klikke på musens højretast og vælge ’roter med uret’, for
at få siderne vendt til ’landskab’, så de nemmere læses.]

Antals-udviklingen illustreret grafisk i figur side
14 bygger på FN-fødselsraterne for de udenlandske oprindelser (sammenlign med figur 5
side 8 og figuren side 13, der viser udviklingen
med mere realistiske fødselsrater).
Flertalsskiftet indtræffer 10-12 år senere i FNalternativet.
De procentvise andele af etniske danskere, alle
af udenlandske oprindelse, ikke-vestlige og
procentandelen af vestlige oprindelser samt IQ
-udviklingen i henholdsvis tredje og fjerde
grafik (side 15) er illustreret med fødselsraterne anvendt i den foreliggende gennemgang som grundlag.
Disse fødselsrater er som bevist i denne
redegørelse også for lave, hvis DS’s oplysninger om det danske folketal (1. januar 19792010, de totale fødselsrater (1979-2009) og
de totale dødsrater (1979-2009) i Danmark er
korrekte. Og det har vi ingen grund til at tvivle
på.

”Det begyndte med lav fertilitet sat i gang
ovenfra af grådighed i alle de udviklede
lande”
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J. E. Vig, 30. marts 2011
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