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Indledning.
I kommissoriet for ungdomskommissionen blev det pålagt kommissionen „at
foretage de fornødne undersøgelser af ungdommens særlige problemer og behov og på
grundlag heraf fremsætte egnede forslag". Den meget følelige mangel på pålideligt statistisk materiale til belysning af ungdommens forhold gjorde det nødvendigt for kommissionen at tage initiativet til en række statistiske undersøgelser, som dels er blevet foretaget
af kommissionen selv, dels under medvirken af denne. Det drejer sig bl. a. om undersøgelser over:
1. den 15—24-årige ungdoms forhold i almindelighed, 1946 (ungdomsenqueten),
2. ungdomsforeningernes virksomhed, 1945—46 (foreningsenqueten),
3. gymnasiasternes sociale forhold m. v., 1946 (gymnasieenqueten),
4. studenternes sociale forhold, 1947 (studenterenqueten),
5. forsamlingshusenes indretning og udnyttelse, 1947 (forsamlingshusundersøgelsen),
6. børneværnsklientellet, socialt og psykiatrisk belyst, 1948—49 (børneværnsundersøgelsen).
Heraf er undersøgelserne under 2 til 6 gennemført under medvirken af de respektive underudvalg under kommissionen, mens ungdomsenqueten blev tilrettelagt af et
særligt udvalg, idet dog samtlige underudvalg havde lejlighed til over for dette at fremsætte
deres ønsker med hensyn til de spørgsmål, der skulle søges besvaret ved enqueten.
Det nedsatte udvalg bestod af:
kommissionens ledende sekretær, statsvidenskabelig konsulent Henning Friis, formand,
kontorchef i Det statistiske Departement Henry Stjernqvist, som tillige har forestået bearbejdelsen af det indkomne materiale,
kontorchef, lektor i Danmarks statistik, K. Vedel-Petersen, som sagkyndig i arbejdsog uddannelsesspørgsmål,
daværende ekspeditionssekretær i justitsministeriet, nu professor, dr. jur. Louis le Maire,
som sagkyndig i spørgsmål vedrørende fritiden og forlystelseslivet,
gårdejer Hans Trier Hansen, Vallekilde, som sagkyndig vedrørende forholdene på landet,
samt daværende medlem af kommissionen, nuværende højskolelærer Poul Dam.
Udvalgets sekretærer var daværende sekretær, nu fuldmægtig i arbejds- og socialministeriet George R. Nelson og sekretær sammesteds, Halvor Gille.
Resultaterne af ungdomsenqueten er samlet i nærværende publikation, som er
udarbejdet af Det statistiske Departement i samarbejde med ungdomskommissionens
sekretariat.
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Foreløbige redegørelser for dele af materialet er optaget i følgende betænkninger
fra kommissionen:
Ungdommens bosætningsproblemer, s. 83—92,
Beskyttelsesforanstaltninger m. v. samt etablering af en almindelig helbredskontrol for ungdommen, s. 101—105,
Boliger for ungdommen, s. 43—59, og
Ungdommens friluftsliv, s. 194—197.
Med hensyn til gymnasieenqueten henvises til betænkningen Ungdommens adgang til den højere uddannelse I, gymnasiet, s. 85—112, mens studenterenqueten er
offentliggjort i Statistiske Meddelelser, 4. række, 144. bind, 4. hæfte. Forsamlingshusundersøgelsen er refereret i betænkningen Fritidslokaler på landet, s. 17—21.
Foreningsenquetens resultater vil blive meddelt i den kommende betænkning om
Ungdommen og fritiden. Om børneværnsundersøgelsen vil der senere fremkomme en
udførlig redegørelse i forbindelse med kommissionens betænkning om den tilpasningsvanskelige ungdom.
Der er grund til ved afslutningen af dette omfattende undersøgelsesarbejde at rette
en tak til de mange, uden hvis medvirken det ikke havde kunnet gennemføres.
Takken skal først og fremmest rettes til de mange folkevalgte repræsentanter,
forenings- og ungdomsledere og embedsmænd i de af undersøgelserne berørte kommuner
for den interesse, energi og tålmodighed, hvormed de har bistået ved indsamlingen af
oplysningerne.
Dernæst ønsker man at takke embedsmænd i en række offentlige institutioner,
som på forskellig måde har ydet kommissionen bistand i arbejdet, og endelig Det statistiske Departement, som har foretaget den statistiske bearbejdelse af ungdomsenqueten,
studenterenqueten og forsamlingshusundersøgelsen.
Henning Friis.
Poul Dam.

UNGDOMSENQUETEN

Almindelige bemærkninger.
Undersøgelsens tilrettelæggelse.

Da ungdomskommissionen besluttede sig til at foretage en omfattende undersøgelse af ungdommens livsvilkår, og da man valgte at lade denne undersøgelse foregå
ved at lade de unge mennesker mellem 15—25 år besvare en lang række spørgsmål —• der
ialt fyldte 8 foliosider •— stod det fra første færd klart, at en sådan enquete allerede af
omkostningsmæssige grunde måtte begrænses til kun at omfatte et forholdsvis lille antal
af de unge.
Man valgte at sætte antallet til 10 000, idet man ud fra erfaringer fra tilsvarende
undersøgelser her og i udlandet måtte skønne, at man med dette antal kunne blive i
stand til at foretage en tilstrækkelig dybtgående statistisk behandling af materialet.
Udvælgelsen af de 10 000 unge kunne f. eks. tænkes at foregå på den måde, at
man søgte at nå frem til et ganske tilfældigt valgt udsnit af ungdommen, hvori alle dele
af landet — helt ned til de mindste enheder — var repræsenteret i forhold til deres folketal
eller snarere det samlede antal unge i den pågældende alder.
Af praktiske grunde måtte man dog foretrække, at de spørgere, der lokalt blev engageret til at indsamle oplysningerne, begrænsede sig til en enkelt kommune i pågældende
egn af landet samtidig med, at det måtte anses for hensigtsmæssigt, at antallet af spørgere blev holdt indenfor visse rammer.
Man måtte således afstå fra at fremskaffe et helt tilfældigt valgt udsnit af ungdommen, og i stedet foretog man et helt bevidst udvalg, idet man udvalgte et mindre antal
kommuner på en sådan måde, at de efter alt foreliggende kunne siges at danne grundlag
for et vellignende miniaturebillede af hele landet. På grundlag af allerede foreliggende
statistisk materiale og andre oplysninger, f. eks. med hensyn til det kulturelle liv, blev
der gjort et stort forarbejde for at udvælge kommuner, der tilsammen kunne forventes at
opfylde disse krav i så høj grad som muligt. De således udvalgte kommuner er anført i
nedenstående oversigt.
I det følgende vil det nærmere blive påvist, hvorledes forholdene i disse kommuner
taget under eet på en række områder svarer til forholdene i hele landet, men det skal allerede her bemærkes, at der hermed ikke er givet noget fuldgyldigt bevis for, at enquetens
resultater vedrørende de specielle ungdomsforhold ikke kan afvige noget fra, hvad der
gælder for landet som helhed.
For hovedstadsområdet ansatte man antallet til ca. 3 000, svarende til ca. 2 pct.
af de unge i 1945, og efter aftale med Københavns kommunes statistiske kontor udvalgtes
et vist antal gader og veje i hovedstadskommunerne med forstæder således, at de forskellige typer blev repræsenteret i samme omfang som i området som helhed, og indenfor
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hver af gaderne udtoges et vist antal af de unge. For provinsbyernes vedkommende
udvalgtes Randers og Slagelse med forstæder samt Fåborg, repræsenterende en stor, en
middelstor og en lille provinsby, og inden for disse kommuner udvalgtes ialt ca. 3 000,
hvilket udgør ca. 1,6 pct. af samtlige unge i alle provinsbyer med forstæder. I Randers
udgjorde udvalget 25 pct. af samtlige unge, i Slagelse 28 pct. og i Fåborg 41 pct.
Ved den følgende statistiske bearbejdelse har man sammenlagt tallene for de tre
provinsbyer til et fælles udtryk for samtlige provinsbyer, uanset at de unge i de små
provinsbyer — til trods for at man undersøgte en relativt stor procentdel af de unge i
Fåborg — er noget underrepræsenteret.
Man har overvejet at bøde herpå ved at regne hver af besvarelserne fra Fåborg
dobbelt, men praktiske hensyn har stillet sig i vejen herfor.
Blandt kommuner med større bymæssige bebyggelser (stationsbyer) udvalgtes
tre, nemlig Jyderup (Holbæk amt), Bandholm (Maribo amt) og Skærbæk (Tønder amt),
og her spurgte man samtlige unge, eller ialt ca. 800, svarende til ca. 1,6 pct. af samtlige
unge i samtlige større stationsbyer.
Blandt de øvrige sognekommuner udvalgte man 17. Også her spurgte man samtlige
unge eller ialt ca. 3 500, svarende til ca. 1,4 pct. af de unge i samtlige disse sognekommuner. Man bestræbte sig for ved udvælgelsen af de 17 sognekommuner at få en ligelig
repræsentation af samtlige dele af landet, ligesom man sørgede for, at egne med forskelligartet kulturel indstilling kom til at indgå i undersøgelsen.
Det må bemærkes, at unge, som på undersøgelsestidspunktet opholdt sig i fælleshusholdninger, ikke blev medtaget; det gælder således højskoleelever, hospitalspatienter,
indkaldte værnepligtige, sygeplejeelever m. v.
I følgende oversigt er for hver af de udvalgte kommuner anført det antal unge,
som efter det anførte udvælgelsesprincip blev anmodet om at deltage i ungdomsenqueten.
København
2021
Frederiksberg
305
Gentofte
258
Hvidovre
151
Søllerød
118
Taarnby
149
Ialt hovedstaden med forstæder. . .
Randers med forstæder
Slagelse med forstæder
Faaborg

1762
899
300
Ialt provinsbyer med forstæder...

Jyderup, Holbæk amt
Bandholm, Maribo amt
Skærbæk, Tønder amt

2961
261
150
375

Ialt „stationsbyer". . .
Lynge-Uggeløse, Frederiksborg amt
Alsted-Fjenneslev, Sorø amt
Snesere, Præstø amt

3002

786
357
195
238
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Tågerup-Thorslunde, Maribo amt
Knudsker, Bornholms amt
Tranekær-Tullebølle, Svendborg amt
Søllested-Vedtofte, Assens amtsrådskreds
Urlev-Stenderup, Vejle amt
Randlev-Bjergager, Århus amt
Buderup-Gravlev, Ålborg amt
Rubjerg-Mårup, Hjørring amt
Hundborg-Jannerup, Thisted amt
Hinge, Viborg amt
Borris, Ringkøbing amt
Gesten, Ribe amt
Bjerning, Haderslev amt
Svenstrup, Sønderborg amt

124
210
267
89
186
200
384
160
316
103
257
173
78
144
I alt andre sognekommuner. . .

3481

Hele landet. .. 10 230
Til belysning af, hvorvidt de udvalgte kommuners forhold svarer til samtlige
kommuners, har man på grundlag af allerede foreliggende statistik foretaget forskellige
sammenligninger.
Med hensyn til antallet af unge er der ingen væsentlig forskel mellem de udvalgte
kommuner og de øvrige kommuner. I samtlige provinsbyer udgjorde ved folketællingen i
1945 således aldersklassen 15—24 år ialt 15,8 pct. af hele indbyggertallet, og i de tre udvalgte provinsbyer var den tilsvarende andel 15,6 pct. I samtlige sognekommuner, bortset fra Københavns amt, udgjorde de unge 16,3 pct., og i de udvalgte sognekommuner
var andelen 15,9 pct.
Endvidere er der i følgende tabel foretaget en sammenligning af tallene for befolkningens procentvise erhvervsfordeling, således som denne foreligger opgjort ved folketællingen 1940. Tabellen giver særskilte tal for provinsbyerne, for disses forstæder samt
for de øvrige sognekommuner, idet bemærkes, at for sidstnævnte gruppe er der ikke foretaget nogen deling mellem stationsbyer og andre kommuner.
Tabel I. Procentvis erhvervsfordeling 1940.
Provinsbyer

Landbrug
Håndværk og industri
Handel m. v
Transport
Administration, liberale erhverv
Rentenydere, pensionister
Uonlvst
Ialt...

Provinsbyernes
forstæder

Øvrige sognekommuner

Ialt

Heraf
udsnittet

Ialt

Heraf
udsnittet

Ialt

Heraf
udsnittet

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

4,5
44,3
18,4
9,4
8,7
12,4
2,3

3,1
44,8
19,2
8,8
7,7
13,5
2,9

12,7
47,1
13,3
7,3
5,9
11,4
2,3

15,1
46,8
14,4
5,8
4,2
11,5
2,2

56,5
20,8
5,1
3,8
3,3
9,3
1,2

51,7
24,3
5,9
4,2
3,0
9,8
1,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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For byernes vedkommende er erhvervsfordelingen i de udvalgte kommuner
meget nær den samme som for samtlige provinsbyer, og det samme gælder provinsbyernes forstæder. For sognekommunernes vedkommende er der i de udvalgte kommuner lidt færre landbrugere og til gengæld lidt flere af „byerhvervene" end i samtlige
sognekommuiier.
I denne forbindelse bemærkes, at i samtlige sognekommuner, bortset fra forstadskommunerne, udgør indbyggerantallet i de bymæssige bebyggelser 22—23 pct. af hele
indbyggertallet, medens den tilsvarende procent i udsnittet er noget højere, 27 pct. Denne
forskel forklares hovedsagelig ved, at de større stationsbyer udgør en forholdsvis stor
andel af udsnittet, og betragter man kun de 17 „rene" landkommuner, udgør indbyggertallet i de bymæssige bebyggelser her 15,9 pct. mod 14,9 pct. for samtlige tilsvarende
sognekommuner.
Det kan videre nævnes, at der på grundlag af oplysningerne fra ejendomsskyldvurderingerne er foretaget en fordeling af landejendommene i de 17 landkommuner i 3 grupper: ejendomme med over 12 tdr. hartkorn, med 1—12 tdr. hartkorn og med under 1 td.
hartkorn. Det viste sig herved, at forholdet mellem de samlede grundværdier i de 3 grupper var det samme, som var gældende for samtlige landejendomme.
For at give et indtryk af, hvorvidt de udvalgte kommuner adskiller sig fra de øvrige
kommuner med hensyn til indkomstniveauet, er anført følgende tal pr. indbygger for de
kommunale skatteyderes samlede indkomst. Tallene gælder skatteåret 1947—48, d.v.s.
indkomsterne indtjent i kalenderåret 1946. Endvidere er anført den i 1946—47 udbetalte
kommunehjælp pr. indbygger.

I de udvalgte sognekommuner ligger det gennemsnitlige indkomstniveau på omtrent samme højde som i samtlige sognekommuner, og det samme gælder stationsbyerne.
I de udvalgte provinsbyer og især i forstadskommunerne er indkomstniveauet derimod
noget lavere end i samtlige provinsbyer og i forstæderne.
Tallene for den udbetalte kommunehjælp ligger på linie hermed, forsåvidt som
beløbene i de udvalgte provinsbyer og deres forstæder er højere end i de øvrige provinsbyer
og forstæder, og for de „rene" sognekommuner er beløbene omtrent ens; i de udvalgte
stationsbyer er derimod udgiften til kommunehjælp betydeligt større end i de øvrige
stationsbyer.
Til belysning af befolkningens politiske indstilling i de udvalgte kommuner er
anført følgende procenttal for de politiske partiers andel af stemmerne ved folketingsvalget
i 1947.
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Tabel III. Partiernes procentvise andel af stemmerne ved
folketingsvalget 1947.

I de udvalgte provinsbyer er der lidt flere konservative og socialdemokrater end
i samtlige provinsbyer, men færre af partiet Venstre og de Radikale. Den samme tendens
gør sig gældende i sognekommunerne, hvilket kan forklares ved, at der i de udvalgte sognekommuner — således som det fremgår af det foranstående — er lidt flere bymæssige bebyggelser end i de øvrige kommuner, og for byernes vedkommende er som før nævnt de mindste
byer for svagt repræsenteret i udsnittet.
Sammenfattende kan det dog siges, at de udvalgte provinsbyer og sognekommuner
i deres økonomiske og sociale struktur efter de foreliggende statistiske data synes at danne
et vellignende miniaturebillede af samtlige kommuner, og der synes derfor ikke at være
grundlag for en formodning om, at de udvalgte kommuner ikke også med hensyn til de unges
specielle forhold skulle svare nogenlunde til helheden. Forsåvidt angår de unges aldersfordeling har man i det følgende afsnit foretaget en sammenligning med folketællingens
resultater for samtlige unge, hvortil der henvises.
Til belysning af forskellene mellem de undersøgte kommuner indbyrdes med hensyn til
undersøgelsens resultater er i afsnittet om fritidsudnyttelsen foretaget nogle beregninger, der
på visse punkter viser ret betydelige forskelligheder fra kommune til kommune. Når man i den
følgende redegørelse under eet betragter henholdsvis hovedstaden, provinsbyerne, stationsbyerne og de øvrige sognekommuner, må man derfor have for øje, at de således beregnede gennemsnitstal kan dække over væsentlige forskelligheder inden for hvert af de enkelte områder.
Undersøgelsen foregik på den måde, at spørgere, engageret og instrueret af ungdomskommissionen, fra folkeregistrene fik udleveret adresserne på de unge, der var udvalgt,
og opsøgte de pågældende for ved direkte samtale at få de til skemaernes besvarelse nødvendige oplysninger, og spørgerne udfyldte derefter selv skemaerne. Man har derved opnået en langt mere ensartet og omhyggelig udfyldning af skemaerne, end såfremt man havde
overladt til de unge selv at gøre arbejdet.
Spørgerne var fortrinsvis ungdomsforeningsledere, lærere, socialrådgivere eller
andre, der på forhånd var fortrolige med ungdommens forhold på den pågældende egn.
Samtlige spørgere fik nogen tid før undersøgelserne skulle finde sted tilsendt en detailleret
vejledning i skemaernes udfyldning og fremgangsmåden med hensyn til udspørgningen
af de unge. (jfr. bilaget s. 213—216). Inden undersøgelsen påbegyndtes, blev spørgerne endvidere sammenkaldt til en mundtlig instruktion, der blev meddelt af en repræsentant
for ungdomskommissionens enqueteudvalg.
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Medens undersøgelsen stod på, besøgte repræsentanter for enqueteudvalget de
enkelte kommuner og gennemgik de allerede udfyldte skemaer med spørgerne for at sikre,
at alle spørgsmål såvidt muligt blev besvaret, og at spørgsmålene blev stillet i overensstemmelse med de fælles retningslinier.
På forhånd var man indstillet på, at et betydeligt antal af de unge ville nægte at
medvirke ved undersøgelsen, men i denne henseende blev man glædeligt overrasket. I
følgende oversigt er meddelt antallet af indkomne skemaer sammenholdt med de ikkeudfyldte.
Tabel IV. Antal deltagere i ungdomsenqueten.

Der var ialt indkommet 10115 skemaer, og heraf er 8416 eller 83,1 pct. blevet udfyldt,
medens 16,9 pct. af skemaerne ikke er blevet udfyldt. Heraf hidrører 7,6 pct. fra sådanne
unge, som ikke har kunnet deltage, f. eks. på grund af indkaldelse til soldat eller lign.,
eller som var medtaget i undersøgelsen, tiltrods for at de på grund af fraflytning burde
have været slettet af den pågældende kommunes folkeregister, medens 9,3 pct. skyldes,
at de unge har nægtet at deltage i undersøgelsen eller ikke er truffet hjemme trods gentagne besøg; spørgeren har i disse sidste tilfælde bedt de unge om at meddele en passende
træffetid, men på disse opfordringer har de pågældende unge ikke reageret.
Blandt kvinderne er der lidt flere vægrere end blandt mændene, henholdsvis 10,8
pct. og 7,8 pct., medens der omvendt er flest mænd, som af helt plausibel grund (uregistreret fraflytning eller lign.) ikke har kunnet deltage i undersøgelsen, nemlig 9,9 pct.
blandt mændene og 5,3 pct. blandt kvinderne.
I hovedstaden er der flest vægrere, nemlig 12,7 pct. blandt mændene og 15,2
pct. blandt kvinderne, medens antallet i sognekommunerne kun udgør 5,5 pct., ens for
mænd og kvinder; i stationsbyerne ligger tallet omkring 9 pct., medens der i provinsbyerne
er en betydelig forskel mellem mænd og kvinder, henholdsvis 5,8 pct. og 11,7 pct.
Med hensyn til de unge, der på grund af uregistreret fraflytning eller lignende
ikke har deltaget i undersøgelsen, er antallet overalt størst for mændene, og det bemærkes
endvidere, at der i denne kategori er flest i stationsbyerne og færrest i provinsbyerne.
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En nærmere bearbejdelse af skemaerne har vist, at 5,7 pct. af mændene har været
fraflyttet uden at fraflytningen var registreret, 2,5 pct. indkaldt til militærtjeneste ogl,7
pct. på skole, hospital eller forkert adresseret. For kvindernes vedkommende var 4,2 pct.
bortrejst og 1,1 pct. på skole, hospital etc. Selv når man bortser fra soldatertjenesten,
har mændene altså de højeste procenter.
Medens der ikke er videre anledning til at formode, at de unge, som er fraflyttet,
aftjener værnepligten, er på hospital m. v., i almindelighed skulle adskille sig fra den øvrige
del af ungdommen — bortset fra, at f. eks. de indkaldte værnepligtige fortrinsvis er i alderen 21—22 år —• knyttede der sig større interesse til den del af de unge, som har vægret
sig, mere eller mindre direkte, ved at deltage i undersøgelsen. Ganske vist drejer det sig
kun om en halv snes procent af samtlige unge, men såfremt de pågældende har et tydeligt
særpræg, vil undersøgelsernes resultater dog i visse henseender kunne få nogen slagside.
Det er imidlertid kun få objektive oplysninger, der foreligger om disse unge, og det er
kun i et mindretal af tilfældene, at spørgerne har kunnet give supplerende og karakteriserende bemærkninger om vedkommende.
Det kan oplyses, at vægrerne fortrinsvis findes blandt de noget ældre, og mest
udpræget er dette for kvinderne, idet 65 pct. af vægrerne her er i alderen 20—24 år, medens
procenten for mændene er 55 pct. Der synes at have været en — dog ikke særlig stærk —•
tendens til, at forholdsvis flere blandt de gifte kvinder har vægret sig ved at deltage end
de ugifte kvinder, og dette kan i nogen grad forklare, at der for kvinderne under eet er
flere vægrere end blandt mændene. Af spørgernes bemærkninger fremgår det iøvrigt, at
det i flere tilfælde er ægtemanden, som har forbudt hustruen at besvare spørgsmålene.
Med hensyn til de unges erhverv skulle der på samtlige skemaer være påført oplysning herom af folkeregistrene, men for vægrernes vedkommende er der i byerne et meget
stort antal uoplyste, og for de øvrige giver en foretagen fordeling efter erhverv ikke grundlag
for udtalelse om, at vægrerne fortrinsvis skulle findes inden for visse erhvervsgrupper.
Heller ikke spørgernes mere spredte bemærkninger giver holdepunkter for en almindelig karakterisering af vægrerne. Udtalelser fra vedkommende unge om, at de ikke
vil deltage i „sådan noget pjat", kan være resultat af egentlige overvejelser, men også
være udtalt blot for at blive fri for ulejligheden med at besvare spørgsmålene. Hyppigt
er det forældrene, der har sat sig imod de ganske unges deltagelse, hvad enten det nu
har været af misforstået omsorg for at skærme deres børn eller for at hindre børnene i at
udtale noget ufordelagtigt om hjemmet. Ofte har man følelsen af, at de unge vægrere er
ganske blottet for samfundsmæssig interesse, eller (og) går stærkt op i sådanne interesser,
som de formener ikke egner sig til at blive berettet for andre, herunder kan særlig nævnes
tidligere deltagelse i de nazistiske bevægelser og sammenslutninger. Som før omtalt er
under vægrerne også medregnet dem, som spørgeren trods gentagne forsøg ikke har kunnet
træffe. I denne gruppe er ganske vist ingen, som har vist aktiv interesse for undersøgelsen,
men adskillige har dog haft en særlig grund til ikke at være hjemme, når spørgeren er
kommet, f. eks. ved, at de har sent aftenarbejde, eller at de til stadighed er hos kæresten.
Om andre igen er det oplyst, at de altid strejfer om og praktisk taget aldrig er hjemme.
Det følger af de her fremsatte bemærkninger, at de unge, som — mere eller mindre
direkte — har vægret sig ved at deltage i ungdomsenqueten, danner en meget broget flok.
Noget tyder på, at der blandt dem findes en del personer med sociale tilpasningsvanskeligheder, men alt ialt er disses antal dog formentlig kun et mindretal af samtlige vægrere,
og enquetens hovedresultat vil derfor kun undtagelsesvis berøres af, at enqueten ikke
omfatter samtlige de adspurgte unge.
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Undersøgelsens bearbejdelse.

Den statistiske bearbejdelse af de indsamlede skemaer er foretaget af Det statistiske
Departement, som til dels har ladet bearbejdelsen foretage maskinelt. En række spørgsmål,
der på grund af deres karakter ikke tillod anvendelsen af maskinelle metoder, er derfor
blevet bearbejdet mindre grundigt end de spørgsmål, hvor den maskinelle bearbejdelse
var mulig.
Atter andre spørgsmål har vist sig at være så mangelfuldt besvarede, at en bearbejdelse ikke var mulig, eller en foreløbig bearbejdelse har vist, at det ved spørgsmålenes
formulering ikke var lykkedes at nå frem til en problemstilling, som muliggjorde, at der
blev sagt noget væsentligt om det pågældende emne.
I det følgende gøres der rede for resultaterne af den således foretagne statistiske
bearbejdelse. Der er herved overalt henvist til de pågældende spørgsmål i de anvendte
spørgeskemaer, men det må anbefales, at det desuden stadig haves i erindring, i hvilken
sammenhæng de pågældende spørgsmål er blevet stillet og navnlig på hvilke punkter
besvarelserne af et vist spørgsmål er søgt suppleret med andre spørgsmål. Der henvises
herom til bilaget s. 211 £L, hvor såvel de anvendte skemaer som vejledningen er aftrykt.
For de spørgsmåls vedkommende, som ikke er omtalt i redegørelsen, vil det som
regel gælde, at materialet som nævnt på disse punkter er mindre anvendeligt eller ikke har
vist noget, som skønnedes at være af interesse. På en række punkter vil det være muligt
at anvende ungdomsenquetens materiale til mere dybtgående specialundersøgelser.
Til vejledning ved læsningen af det i det følgende meddelte statistiske materiale
skal følgende bemærkes:
Bopæl: Hvis ikke andet er bemærket, vedrører angivelsen bopælen på undersøgelsens tidspunkt. Ved hovedstaden forstås den del af materialet, der falder inden for hovedstaden og dennes forstæder, ved provinsbyer materialet fra de udvalgte provinsbyer
med forstæder, ved stationsbyer materialet fra de udvalgte landkommuner med større bymæssige bebyggelser og ved sognekommuner materialet fra de øvrige udvalgte landkommuner.
Hvor stationsbyer ikke er anført særskilt, fordi materialet har været for lille til at
tillade sikre slutninger, er de enten helt udeladt eller lagt til sognekommuner. Hvor dette
sidste er tilfældet er det udtrykkeligt angivet i tabellen.
Alder: Hvis ikke andet er bemærket, vedrører aldersangivelsen alderen på undersøgelsens tidspunkt. Ved 18-årige forstås de, der er fyldt 18, men ikke 19, ved 18—24årige de, der er fyldt 18,men ikke 25, ved under 18 de, der ikke er fyldt 18 og ved over 18
de, der er fyldt 18.
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De unges fordeling efter alder m. v.

Det fremgik af redegørelsen foran, at antallet af unge i de udvalgte kommuner
i forhold til det samlede indbyggertal var af omtrent samme størrelse som i de øvrige kommuner.
Til yderligere belysning af, om ungdomsenquetens materiale giver et rigtigt billede
af helheden, er foretaget en gruppering af de unge i eet-årige aldersklasser og med fordeling
i ugifte og gifte, herunder forhen gifte. For de unge, som har besvaret enquetens spørgeTabel V. Procentvis fordeling få to-årige aldersgrupper.
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skemaer, er resultaterne af denne opgørelse meddelt i tabellen side 18 og i foranstående
tabel er foretaget en procentvis fordeling i to-årige aldersklasser. Endvidere er her foretaget
en procentvis aldersfordeling af den del af de unge, som på grund af flytning, vægring ved
at besvare skemaerne etc., ikke kom til at deltage i undersøgelsen, og endvidere en fordeling
af samtlige unge, som man havde ønsket skulle deltage i undersøgelserne, altså summen af
de to forannævnte grupper. Endelig er foretaget en fordeling for samtlige kommuners unge
på grundlag af folketællingstallene for 15. juni 1945.
Ved folketællingen i 1945 var der i sognekommunerne forholdsvis flest blandt de
15—16-årige og færrest blandt de 23—24-årige, og denne forskel gjorde sig særligt gældende
for kvindernes vedkommende. I byerne og især i hovedstaden er der derimod en modsat
linie, idet antallet af ganske unge er forholdsvis lille, medens antallet af de 23—24-årige
er væsentlig større, og disse forskelligheder er omtrent ens for mænd og kvinder. De her
påpegede ejendommeligheder i tallene forklares ved, at der i disse aldersklasser foregår en
vandring fra sognekommunerne ind til byerne.
Når man dernæst i tabellens afsnit III betragter tallene for de unge, som man ved
enqueten havde ønsket at komme i forbindelse med, er der også de samme hovedtendenser,
omend dog ikke med samme regelmæssighed i tallene. For mændenes vedkommende kan
peges på, at gruppen 21—22 år er forholdsvis fåtallig, og dette forklares naturligt ved,
at der i disse aldersklasser er mange, som på tidspunktet for enqueten aftjente deres værnepligt og derfor ikke kom i betragtning. Endvidere bemærkes, at der blandt mændene var
forholdsvis flere i gruppen 17—18 år end ved folketællingen, og dette gælder navnlig for
provinsbyerne. Det er vanskeligt at give nogen udtømmende forklaring på denne ejendommelighed, men der kan henvises til, at vandringerne mellem kommunerne er forholdsvis
sjældnere blandt de ganske unge, således at en forholdsvis større del af disse er blevet inddraget i ungdomsenqueten.
Af tabellens afsnit II fremgår det, at den del af de unge, som man ved enqueten ikke
har kunnet komme i forbindelse med — hvad enten det nu har været på grund af, at de
unge er flyttede, har vægret sig ved at deltage i undersøgelsen, eller af andre årsager — fortrinsvis findes blandt de noget ældre aldersklasser. Når man herefter, som i tabellens
afsnit I, kun betragter den del af de unge, hvorom der foreligger udfyldte spørgeskemaer,
fremgår det, at ungdomsenquetens materiale omfatter forholdsvis flere unge under 18 år
end ved folketællingen, og dette gælder især for mændenes vedkommende, medens der omvendt er forholdsvis få mænd i alderen 21—22 år. Også indenfor andre grupper er der ikke
helt ubetydelige afvigelser mellem de for hele landet gældende fordelingstal og ungdomsenquetens tal, men afvigelserne er dog ikke større, end at de kan forklares som udslag af de
tilfældigheder, der altid vil præge resultaterne, når man som her arbejder med et lille
udsnit. løvrigt bemærkes, at man i den følgende fremstilling som hovedregel vil meddele
tal særskilt for unge under og over 20 år (i visse afsnit 18 år), hvorfor den foran påpegede
overrepræsentation af de ganske unge ikke får større betydning.
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Et sammendrag af tallene for civilstandsfordelingen er givet nedenstående.
Tabel VII. Fordeling efter civilstand.

Det fremgår heraf, at antallet af forhen gifte er ret minimalt, og iøvrigt udgør de
gifte 9 pct. blandt mændene og 22 pct. blandt kvinderne.
I den folgende opstilling er yderligere anført, hvor mange procent de gifte udgør
af samtlige unge, henholdsvis under og over 20 år, og disse tal er sammenlignet med resultaterne fra folketællingen i 1945.

Af de unge mænd under 20 år er mindre end 1 pct. gifte, medens 3—4 pct. af kvinderne er gifte, og disse tal er praktisk taget ens ved begge opgørelser. Af byernes unge
mænd fra 20—25 år er efter folketællingen 18—20 pct. gift, medens andelen i ungdomsenquetens materiale er noget større, 24—27 pct. I sognekommunerne er de giftes andel efter
begge opgørelser 12 pct. Af kvinderne er omkring 40 pct. gifte såvel i byer som i sognekommuner. Forskellene for byernes vedkommende beror formentlig på, at de gifte i mindre
grad end de ugifte flytter fra kommune til kommune, således at der har været mindre risiko
for, at de gifte ikke er blevet opført på de af folkeregistrene udarbejdede fortegnelser over
de unge.
Der er dernæst foretaget en procentvis fordeling efter fødestedet. I tabellen er under
sammentællingen anført, hvor mange procent af de unge, der er født i deres nuværende
opholdskommune. Opgørelsen er foretaget særskilt for de unge under og over 20 år. Til belysning af flytningernes omfang er tallene for de unge under 20 år imidlertid ikke tilstrække-
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ligt vejledende, idet vandringerne fra land til by hyppigst foretages efter 20-års alderen,
og i de følgende bemærkninger skal derfor kun omtales aldersgruppen 20—24 år.
Blandt hovedstadens unge mænd over 20 år er herefter 64 pot. født i hovedstaden
og dens forstæder, medens lidt færre af kvinderne, 57 pot. er født i hovedstaden eller dens
forstæder. Der er herved set bort fra vandringerne indenfor hovedstadsområdet, og af tabellen fremgår det, at 19 pct. af mændene og 14 pot. af kvinderne i hovedstadsområdet er født
i en anden hovedstadskommune end deres nuværende opholdskommune.
Af provinsbyernes unge er der ligeledes flest blandt mændene, som er født i den
nuværende opholdskommune, nemlig 38 pct. mod kun 28 pct. blandt kvinderne, medens
forskellen er noget mindre for sognekommunernes vedkommende, hvor 39 pct. af mændene
og 34 pct. af kvinderne er født i den nuværende opholdskommune. Det fremgår iøvrigt, at
der i provinsen er færre end i hovedstaden, som er født i den nuværende opholdskommune.
Medens de til hovedstadsområdet indvandrede i omtrent lige stort omfang er kommet fra provinsbyerne og fra sognekommunerne, er for provinsbyernes vedkommende de
fleste kommet fra sognekommunerne, og dette gælder især for kvinderne. Endelig bemærkes,
at de til sognekommunerne tilvandrede ganske overvejende er kommet fra andre sognekommuner.

Uddannelses- og arbejdsforhold.
Skolegang og videreuddannelse.

Spørgeskemaets punkt II 1 a lød således: Eedegørelse for uddannelse i: Almenskole, mellemskole, realskole, gymnasieskole eller lign., og der skulle anføres fra hvornår
til hvornår man havde gået i de forskellige skoler og meddeles oplysning om eventuelle
afsluttede eksaminer eller afgangsklasse. På dette grundlag er til indledning foretaget en
procentvis fordeling af samtlige unge efter skoleuddannelsens art; inddelingsgrundlaget
har været bopælen ved det fyldte 14. år, idet den nuværende bopæl i denne forbindelse må
anses for at være af mindre interesse.

Af de unge, der ved deres 14. år boede i sognekommunerne, har den ganske overvejende del, ca. 90 pct., almindelig folkeskoleuddannelse, og blot en halv snes procent har
været — eller er -—• elever i eksamensskolerne. For byernes vedkommende er det derimod
kun ca. 60 pct. af de unge, lidt færre i hovedstaden, der alene har almindelig folkeskoleuddannelse, men hertil kan lægges de 4—5 pct., der er gået ud af eksamensmellemskolen
inden den afsluttende eksamen. Det bemærkes, at der ikke er nogen væsentlig forskel i
procenttallene for mænd og kvinder.
De i tabellen nævnte summariske tal for de omtalte kategorier af eksamensskoler
er iøvrigt påvirkede af, at en del af de unge endnu ikke har afsluttet skolegangen, og en opdeling i aldersgrupper vil derfor give varierende tal. Det skal dog udtrykkeligt bemærkes,
at for de unge, som kun har almindelig folkeskoleuddannelse, er der ingen væsentlige forskelligheder i de enkelte aldersgrupper, alene med undtagelse af provinsbyernes mænd,
hvor 56 pct. af de ganske unge på 15—16 år mod 68 pct. af de ældre på 23—24 år kun
har almindelig folkeskoleuddannelse.
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For at give et indtryk af, hvor mange der ialt har fået eksaminer, er derfor i følgende
tabel 2 alene meddelt tallene for de 23—24-årige, og i første kolonne er anført alle, der har
fået mellemskoleeksamen, herunder dem, der foruden denne eksamen har taget real- eller
studentereksamen.

De foreliggende tal kan ikke direkte sammenlignes med den officielle statistiks.
Det kan dog anføres, at for hele landet er der efter ungdomsenquetens materiale 12 pct.
af de unge i alderen 23—24 ar, som har realeksamen o. 1., medens det tilsvarende tal for
samtlige unge i nævnte aldersklasse kan beregnes til 11—11/4 pct., således at overensstemmelsen er meget god. Der er ingen væsentlig forskel i tallene for mænd og kvinder. Efter
enqueten har godt 6 pct. af de unge mænd studentereksamen, hvilket er lidt mere end blandt
samtlige unge, hvor procenten er 4,7, medens der for kvindernes vedkommende efter begge
beregninger er 2,7 pct. med studentereksamen.
Endelig skal for de 15—-18 årige meddeles følgende tal for, hvor mange der endnu
går i skole.
Tabel 3. Procent af de 15—18-årige, der endnu går i skole.
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Oplysningerne om de unges skoleuddannelse er kombineret med en fordeling efter
faderens erhverv i nedenstående tabel 4, hvor det for de forskellige erhvervsgrupper er vist,
hvor mange procent af de unge, der har højere skoleuddannelse og almindelig folkeskoleuddannelse. Fordelingen er også her foretaget efter opholdskommune ved det fyldte 14. år.
De liberale erhverv og højere tjenestemænd lader som regel deres børn få en højere
skoleuddannelse. I hovedstaden bliver således knapt halvdelen af de unge mænd fra disse
hjem studenter og 30 pct. af kvinderne, og for provinsbyernes vedkommende gælder det
såvel blandt mænd som blandt kvinder for knapt 40 pct.; af de øvrige har hovedparten
mellemskole- eller realeksamen, således at kun 14—17 pct. alene har almindelig folkeskoleuddannelse. Også for direktører, grosserere samt funktionærer og lavere tjenestemænd er der
den samme tendens, omend ikke i nær så udpræget grad, til at lade børnene komme i eksamensTabel 4. Procentvis fordeling efter skoleuddannelse med faderens erhverv
som inddelingsgrundlag.
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skolerne. Modstykket til disse erhvervsgrupper er ufaglærte arbejdere, husmænd, fiskere
og landarbejdere, der forholdsvis sjældent lader deres børn gå videre fra den almindelige
folkeskole; i byerne har således 82—85 pct. af de ufaglærtes børn alene modtaget almindelig
folkeskoleuddannelse.
I det foregående er redegjort for de unges skolemæssige uddannelse: i hvilket
omfang de har skoleeksaminer (mellemskole-, real- eller studentereksamen), eller om de
alene har gået i de almindelige folkeskoleklasser. Ved ungdomsenqueten har man imidlertid ved spørgeskemaets punkt II Ib yderligere undersøgt, hvorvidt de unge efter skoleuddannelsen har søgt videregående uddannelse. Herved har man dog alene interesseret
sig for den mere teoretiske og systematiske uddannelse på læreanstalter, højskoler, aftenkursus o. lign. og set bort fra den rent praktiske uddannelse, som alle unge •—• omend
måske ubevidst — opnår ved i det hele taget at deltage i erhvervslivet.
I følgende tabel 5 er for de unge over 20 år beregnet, hvor mange procent, der har
fået en videregående uddannelse, og der er givet særskilte procenter for de unge med almindelig folkeskoleuddannelse og for de unge med skoleeksaminer. Medens man i de foregående
tabeller som inddelingsgrundlag har anvendt bopælen ved det 14. år, har man i denne og
følgende tabeller anvendt den nuva^rende bopæl.
Tabel 5. Procent af de unge over 20 år, der har fået videre uddannelse udover skoleuddannelse.

Flertallet af de unge har fået en videregående uddannelse, men der er en del forskelligheder mellem grupperne. Således er der lidt flere blandt mændene end blandt kvinderne,
som har videre uddannelse, ligesom der er flere blandt byernes end blandt sognekommunernes
unge. Endelig er det bemærkelsesværdigt, at blandt de unge med skoleeksaminer får det
ganske overvejende flertal en yderligere uddannelse, medens det i mindre grad gælder for
de unge med almindelig folkeskoleuddannelse.
I følgende tabel 6 er der dernæst meddelt oplysninger om, hvilken art videre uddannelse, de unge over 20 år har gennemgået. Vedrørende afgrænsningen af de enkelte
grupper skal gøres følgende bemærkninger. Nr. 1 omfatter højere læreanstalter, hvor der
som adgangseksamen kræves studentereksamen eller dermed ligestillet eksamen. Nr. 2
omfatter højere, flerårig, skolemæssig uddannelse som fortsættelse af forudgående faglig
uddannelse. Nr. 3 omfatter anden højere, flerårig, skolemæssig uddannelse. Under nr. 5
medregnes også efterskole og ungdomsskole. Under nr. 8, husholdningskursus, medregnes
ikke egentlige husholdningsskoler, hvor eleverne bor på skolen, idet disse medregnes
under nr. 4. Under nr. 9 falder også kommunale fortsættelseskursus o. lign. Under nr. 10
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Tabel 6. Procent af de unge over 20 år med videregående uddannelse.

Samtlige unge:
1. Universitet, polyteknisk læreanstalt m. v
2. Teknikum, handelshøjskole m. v.
3. Seminarium m. v
4. Landbrugsskole, husholdningsskole m. v
5. Efterskole, højskole m. v
6. Alm. handels- og tekniske skoler..
7. Kontorfagskursus
8. Husholdningskursus
9. Frivillig aftenskole ni. v
10. Privat sprogkursus
11. løvrigt
Alene med alm. folkeskoleuddannelse:
1. Universitet, potyteknisk læreanstalt m. v
2. Teknikum, handelshøjskole m. v.
3. Seminarium
4. Landbrugsskole, husholdningsskole m. v.
5. Efterskole, højskole m. v
6. Alm. handels- og tekniske skoler..
7. Kontorfagskursus
8. Husholdningskursus
9. Frivillig aftenskole m. v
10. Privat sprogkursus
11. løvrigt

medregnes sprogkursus, forsåvidt de ikke omfattes af en af de foregående grupper. Endelig
kan nævnes, at under nr. 11 medregnes samariterkursus, landbrugskursus og sykursus.
I tabellen er det beregnet, hvor mange procent af samtlige unge, som har gennemgået hver enkelt af de omhandlede uddannelsesgrene. I tabellen er yderligere foretaget
en beregning for den del af de unge, som ikke har gået i eksamensskole, men alene i den
almindelige folkeskole. Da adskillige af de unge har frekventeret flere af de omhandlede
uddannelsesgrene, kan man ikke sammenlægge procenterne til en ialt-procent, idet man
må henholde sig til de tidligere givne procenter for, hvor mange af de unge, der i det hele
taget har fået en videre uddannelse.
Af tabellen fremgår det, at der er væsentlige forskelligheder mellem by og land
med hensyn til, hvilken videre uddannelse de unge skaffer sig, ligesom mænd og kvinder
søger forskellig uddannelse.
I byerne er de almindelige handelsskoler og de tekniske skoler dominerende blandt
mændene, idet 56 pct. af hovedstadens unge mænd og endog 73 pct. af provinsbyernes
mænd har besøgt disse skoler, medens dette kun gælder for 21 pct. af sognekommunernes
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unge mænd. For kvindernes vedkommende har derimod i byerne kun ca. 25 pot. og i sognekommunerne endog kun 5 pct. besøgt sådanne skoler. Det kan endvidere nævnes, at i
byerne har ca. 25 pct. af mændene besøgt de frivillige aftenskoler, medens det gælder for
adskilligt flere af kvinderne, således i hovedstaden for 45 pct. og i provinsbyerne for 32
pct. I sognekommunerne er der forholdsvis mange af mændene, som har gået i frivillig aftenskole, nemlig 37 pct., medens antallet af kvinder her er noget mindre end for mændene,
28 pct., men dette sidste må ses i forbindelse med, at 29 pct. af sognekommunernes kvinder
har gået på husholdningskursus mod kun 14 pct. blandt provinsbyernes kvinder og 7
pct. i hovedstaden.
I hovedstaden er der særlig mange, der studerer eller har studeret ved de højere
skoler og læreanstalter, men dette forklares naturligt ved, at de pågældende læreanstalter
fortrinsvis er beliggende i hovedstaden.
Endelig kan bemærkes, at der i sognekommunerne er forholdsvis mange med
højskoleophold, 17 pct. blandt mændene og 24 pct. blandt kvinderne, medens der blandt
provinsbyernes unge kun er 5—8 pct. og i hovedstaden endog kun 3—4 pct. I gruppen
iøvrigt (landbrugskursus, sykursus) er der ligeledes forholdsvis mange i sognekommunerne,
nemlig 11—14 pct., mod ganske få procent i byerne. Efter sagens natur er det kun få af
de unge, som alene har almindelig folkeskoleuddannelse, der har besøgt højere skoler
eller læreanstalter; derimod adskiller de sig ikke væsentlig fra samtlige unge med hensyn
til tallene for højskoler, handelsskoler og tekniske skoler og frivillige aftenskoler.
For de unge over 20 år, som udelukkende har almindelig folkeskoleuddannelse,
og som ikke har fået nogen videregående uddannelse, er der foretaget en særlig undersøgelse.
Hovedresultatet fremgår af følgende tabel 7, der angiver hvor mange procent af samtlige
unge over 20 år, som alene har almindelig folkeskoleuddannelse.
Tabel 7. Procent af de unge over 20 år, der alene har folkeskoleuddannelse.

Nuværende bopæl:

Hovedstaden
Provinsbyer
Stationsbyer og sognekommuner ialt

I hovedstaden er det kun en lille del af de unge, som ikke har fået videregående
uddannelse, medens det i sognekommunerne gælder for op mod en trediedel. Der er overalt
en tydelig forskel mellem mænd og kvinder, idet adskilligt flere af kvinderne kun har
folkeskoleuddannelse. Det fremgår iøvrigt, at der blandt de gifte er væsentlig flere end
blandt de ugifte, som kun har folkeskoleuddannelse, og dette gælder ikke alene for kvinderne,
men også for mændene.
Med hensyn til erhvervsfordelingen blandt de unge, der kun har folkeskoleuddannelse, skal kun oplyses, at 70—80 pct. af unge mænd i byerne er ufaglærte arbejdere,
medens procenten i sognekommunerne er over 90, hvoraf hovedparten er landbrugsmedhjælpere. Blandt kvinderne er i hovedstaden 55 pct. ved husligt arbejde og 30 pct. er
ufaglærte, i provinsbyerne er de tilsvarende procenter 70 pct. og 15 pct., medens i sognekommunerne 95 pct. er ved husligt arbejde.
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Spørgeskemaets punkt II, 1 c lød således: Er der særlige årsager til, at De eventuelt
ikke har søgt yderligere uddannelse eller undervisning?
Besvarelserne kan dog ikke siges at have kastet særligt lys over spørgsmålet, idet
halvdelen ikke angav nogen særlig årsag. Det skal derfor kun bemærkes, at blot et ganske
lille antal har anført forlovelse eller giftermål som årsag.
I følgende tabel 8 er foretaget en undersøgelse af det milieu, hvorfra de pågældende
unge er kommet.
Tabel 8. De unge over 20 år med udelukkende folkeskoleuddannelse, i procent af
samtlige unge over 20 år, fordelt efter faderens erhverv.

Børn af ufaglærte arbejdere og af husmænd og landarbejdere er de grupper, som
hyppigst nøjes med almindelig folkeskoleuddannelse, medens børn af funktionærer, direktører og grosserere og folk i liberale erhverv i almindelighed får en videregående uddannelse, hvad enten det sker i højere skoler eller ved kursus m. v.
Lønarbejde før det fyldte 14. år.

Spørgeskemaets punkt II 2 a lød således: Havde De lønnet arbejde før Deres 14.
år? Hvis ja: Ved hvad og hvor mange timer ugentlig?
På grundlag af besvarelserne kan der gives følgende oplysninger om børnearbejdet.
Tabel 9. Procent af de unge, der har haft
lønnet arbejde før det 14. år.
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Fordelingen er foretaget efter bopælen ved det 14. år, og i foranstående tabel angives,
hvor mange procent af de unge, der har haft lønnet arbejde før deres 14. år. Det må herved
erindres, at oplysningerne vedrører forholdene før det 14. år for unge, der på enquetens
tidspunkt var mellem 15 og 24 år — altså tildels forholdene i slutningen af 1930'erne.
Efter disse tal at dømme skulle 30 pct. af drengene i hovedstaden og op mod halvdelen i provinsbyerne have haft arbejde før deres 14. år, medens de tilsvarende procenter
for pigerne skulle være væsentlig mindre, nemlig kun 10 og 15 pct.; denne forskel kan
formentlig forklares ved, at pigerne i højere grad går til hånde ved hjemmenes huslige
arbejde. I sognekommunerne er det lønnede børnearbejde for drengenes vedkommende
mindre end i byerne, og dette må forklares ved, at drengene hjælper til i deres forældres
landbrugsbedrift.
Spørgeskemaets punkt IV 1 lød således: Hvem boede De hos, da De fyldte 14 år?
og resultatet af bearbejdelsen er vist nedenstående, hvor man har sondret mellem de unge,
som har haft eller ikke har haft børnearbejde.
Der er en tydelig forskel mellem forholdene i byerne og på landet. I provinsbyerne
har 85—90 pct. af de unge med arbejde boet hos begge forældrene, og det er den samme
andel som for de øvrige unge; i hovedstaden er der lidt færre, der har boet hos begge for-

:;o
ældre, 81 pet., mod 85—90 pet. for de øvrige unge, og dette forklares ved, at forholdsvis
mange af dem med arbejde, 14—16 pct., har boet hos moderen. I sognekommunerne har
kun 70 pct. af dem med arbejde boet hos begge forældrene, mod omkring 85 pct. blandt
de øvrige unge, medens 17—20 pct. har boet i deres plads.
Det kan tilføjes, at af samtlige drenge boende hos samlevende forældre havde i
hovedstaden de 29 pct. haft arbejde før det 14. år og i provinsbyerne 47 pct. Af drenge
boende hos enlig moder havde i hovedstaden de 48 pct. haft arbejde før det 14. år og i
provinsbyerne 52 pct.
Der er endvidere foretaget en fordeling efter, hvor mange hjemmeværende søskende,
der fandtes i familien ved de unges 14. år.

Det bemærkes, at tallene ikke angiver, hvor mange søskende der ialt har været i
familierne, men kun hvor mange der var hjemmeboende på det tidspunkt, da den unge
var 14 år. Antallet i gruppen „1 søskende" angiver således ikke det faktiske antal af
enebørn.
Det er øjensynligt, at børnearbejdet fortrinsvis forefindes i familier med mange
børn. Det fremgår således, at blandt de familier, hvor den unge havde haft arbejde, havde
35—40 pct. 4 eller flere børn, medens antallet af sådanne børnerige familier kun var om-
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kring 20 pet., hvor den unge ikke havde haft arbejde, i sognekommunerne dog henved
30 pct.
I tabel 12 er for en række erhvervsgrupper vist, hvor mange af de unge, der
havde arbejde inden det 14. år.
Tabel 12. Procentdel af samtlige unge, der havde arbejde før det 14. år, efter forældrenes erhverv.

I alle grupper ligger de ufaglærte arbejdere højest; i hovedstaden har således 49
pct. af de ufaglærtes sønner haft arbejde, i provinsbyerne endog 63 pct. og i sognekommunerne 44 pct. Også for de faglærte arbejdere er tallene høje med 36 pct. i hovedstaden,
48 pct. i provinsbyerne og henved 35 pct. i sognekommunerne. De laveste tal findes for de
liberale erhverv samt direktører og grosserere med tal svingende omkring en halv snes
procent. For pigernes vedkommende er det lønnede arbejde som før nævnt væsentligt
sjældnere, men af de ufaglærte arbejderes døtre har dog i byerne ca. 20 pct. haft arbejde
og i sognekommunerne op mod 30 pct.
Det lønnede arbejdes art fremgår af nedenstående oversigt.
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For de unge mænds vedkommende har det i byerne overvejende drejet sig om byplads, i sognekommunerne fortrinsvis om arbejde som tjenestedreng i landbrug; for de
unge kvinder spiller pladser ved husgerning den største rolle, i byerne er bypladser dog
også af betydning.
Arbejdstidens længde ved arbejde før det fyldte 14. år er belyst i nedenstående tabel.
Tabel 14. Procentvis fordeling efter arbejdstidens længde (hele landet).

Som det fremgår af tabellen har de børn, der har haft byplads, gennemgående haft
2—4 timers dagligt arbejde. Omkring 15 pct. af drengene og 19 pct. af pigerne har dog
haft over 4 timers dagligt arbejde. For de øvrige gruppers vedkommende må tallene læses
med et vist forbehold, da et stort antal af de unge ikke har angivet arbejdstidens længde.
De børn, der har været beskæftiget som arbejdsdreng, tjenestedreng eller ved husligt arbejde,
synes dog at have haft en længere arbejdstid end de børn, der har haft byplads.

Erhvervsforhold.

En samlet oversigt over de unges fordeling efter erhverv er givet i følgende tabel
15, som særskilt for de unge over og under 18 år giver en procentvis fordeling i 33 grupper.
For enkelte af disse foreligger der i materialet en yderligere specifikation, men man anser
tabellens inddeling for tilstrækkeligt udtømmende. Det bemærkes, at man i denne tabel har
valgt 18 år som skæringspunkt mellem de ganske unge og de noget ældre, medens man i
andre tabeller har valgt 20 år. Idet der med hensyn til enkeltheder skal henvises til tabellen
skal blot fremhæves visse karakteristiske træk ved erhvervsfordelingen.
Af de i sognekommunerne boende unge kvinder er kun ganske få knyttet til det
egentlige erhvervsliv, idet hovedparten er husassistenter eller gifte uden selverhverv. Af
dem under 18 år er således 79 pct. husassistenter, og af dem over 18 år er 52 pct. husassistenter samt 34 pct. gifte uden selverhverv. Det må dog bemærkes, at de på landbrugsejendomme beskæftigede husassistenter også ofte deltager i bedriftens arbejde.
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Tabel 15. Procentvis fordeling efter erhverv.

Af de i provinsbyerne beskæftigede kvinder er væsentligt færre husassistenter, 30
pct. blandt dem, under 18 år og 24 pct. blandt de ældre, og i hovedstaden er kun 11 pct.
husassistenter. Udenfor erhvervslivet er i byerne desuden ca. 20 pct. gifte kvinder blandt
de unge over 18 år, samt blandt de unge under 18 år ligeledes ca. 20 pct. studerende og
skoleelever.
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I selve erhvervslivet deltager herefter i hovedstaden ca. to trediedele og i provinsbyerne godt halvdelen af de unge, og forholdet er det samme for de ganske unge som for
de ældre.
For mændenes vedkommende er det kun de studerende og skoleeleverne, som ikke
deltager i erhvervslivet. Blandt de ganske unge drejer det sig i byerne om ca. 25 pct. mod
kun 5 pct. i sognekommunerne, medens der blandt de ældre er 18 pct. i hovedstaden mod
kun et par procent i provinsen.
Betragter man dernæst de egentlige erhvervsgrupper, fremgår det, at 60 pct. af
de unge i sognekommunerne er landbrugsmedhjælpere, og iøvrigt er blandt dem under
18 år ca. 20 pct. lærlinge i håndværk og industri og 8 pct. handelslærlinge. Af de ældre er
der stadig et forholdsvis betydeligt antal håndværkslærlinge, 10 pct. og 7 pct. faglærte
arbejdere samt 9 pct. ufaglærte arbejdere. Det er værd at bemærke, at der kun er et minimalt antal udlærte ekspedienter, hvilket muligvis kan forklares ved, at handelslærlingene
efter udstået læretid tager til byerne, hvorimod, som det ses, et betydeligt antal af håndværkslærlingene forbliver som svende på landet.
I byerne er der en langt mere nuanceret erhvervsfordeling. Af tabellens tal skal
kun fremhæves, at antallet af lærlinge er væsentligt større i provinsbyerne end i hovedstaden, således henholdsvis 38 pct. og 26 pct. håndværkslærlinge blandt de unge under 18
år. Antallet af bude m. v. udgør i byerne en halv snes procent blandt de ganske unge, men
væsentligt færre blandt de ældre; det kan endvidere nævnes, at de ufaglærte udgør en snes
procent blandt dem over 18 år. Endelig kan for kvindernes vedkommende fremhæves, at
disse fortrinsvis er beskæftiget som kontorpersonale, således i hovedstaden 22 pct. blandt
dem over 18 år, samt som ufaglærte arbejdere 17 pct.
På spørgeskemaet var under punkt II 2 b—c spurgt om de to første beskæftigelser
efter det fyldte 14. år og om de to seneste beskæftigelser. Til belysning af de unges skiften
erhverv er på dette grundlag til indledning i tabel 16 givet en oversigt over, hvor mange
pladser de unge har haft efter deres 14. år.
I byerne er der endnu i 17 års alderen ca. 30 pct., som ikke har haft nogen plads,
medens dette i sognekommunerne kun gælder for ca. en halv snes procent. Fra 19-års alderen er der i provinsen kun ganske få procent af de unge, som ikke har haft erhvervsmæssigt
arbejde, hvorimod der blandt hovedstadens unge mænd op til 23 års alderen stadig er en
halv snes procent, som ikke har haft erhvervsmæssigt arbejde, medens det kun gælder for
4 pct. af hovedstadens kvinder. Herved må tages i betragtning, at de studerende fortrinsvis opholder sig i hovedstaden.
Betragter man dernæst den del af de unge, som har haft mange pladser, fremgår det
af tallene, at kvinderne gennemgående har haft flere pladser end mændene. Dette gælder
dog ikke dem over 23 år, men herved må bemærkes, at kvinderne gifter sig tidligere end
mændene og derved i vist omfang unddrages arbejdsmarkedet; i de yngre aldersgrupper
udgør derimod kvinder med 4 eller flere pladser en større andel end blandt mændene. For
mændenes vedkommende har i byerne noget over halvdelen af dem over 23 år haft 4 eller
flere pladser, og i sognekommunerne har pladsskifterne været endnu hyppigere, idet procenten her er over 60. For kvindernes vedkommende har i hovedstaden 44 pct. af de 21—22årige haft 4 eller flere pladser, og i provinsbyer og sognekommuner endog 60 pct. Det store
antal pladser er efter sagens natur sjældnere blandt de yngre, men i alle landsdele har
dog en halv snes procent af de 15—16-årige haft 4 eller flere pladser, lidt flere blandt kvinderne.
For de 20—24-årige er oplysningerne om pladsernes antal kombineret med en fordeling efter de unges nuværende erhverv.
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Tabel 17. Procent af de 20—-24-årige indenfor erhvervsgrupperne med 4 eller flere pladser.
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I foranstående tabel 17 er angivet, hvor mange procent indenfor de forskellige
erhvervsgrupper, der har haft 4 eller flere pladser siden det 14. år.
De ufaglærte arbejdere er dem, der har haft flest pladser, således blandt hovedstadens mænd ca. 75 pct. og iøvrigt omkring 60 pct.
De her fremlagte tal belyser kun, hvor tit de unge har skiftet arbejdssted, men
derimod ikke i hvilket omfang de har skiftet erhverv. Et bidrag til en klarlæggelse heraf
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er givet i foranstående tabel 18, der for de unge over 20 år viser den procentvise erhvervsfordeling, dels på tidspunktet for undersøgelsens foretagelse, dels efter de unges første
erhverv efter deres 15. år, eventuelt efter deres udgang af skolen. Tallene omfatter således
ikke dem, der endnu går i skole (herunder mellem- og realskole samt gymnasium).
I byerne er omtrent 30 pct. af mændene begyndt som bude, knapt 20 pct. som håndværkslærlinge, ca. 10 pct. som arbejdsdrenge og lidt færre henholdsvis som handelslærlinge
eller som ufaglærte. løvrigt kan bemærkes, at 14 pct. af provinsbyernes unge er begyndt som
landbrugsmedhjælpere mod kun 6 pct. af hovedstadens unge. Af sognekommunernes
unge mænd er den ganske overvejende del 79 pct., begyndt som landbrugsmedhjælpere og
kun 8 pct. som håndværkslærlinge, medens resten er spredt over de øvrige erhverv.
Af sognekommunernes kvinder er 89 pct. begyndt ved husligt arbejde mod 61 pct.
blandt provinsbyernes og 29 pct. blandt hovedstadens unge kvinder. løvrigt er i hovedstaden 34 pct. og i provinsbyerne 22 pct. begyndt ved kontor- og butiksfagene, og i hovedstaden er yderligere et væsentligt antal, 13 pct., begyndt som ufaglærte arbejdere.
Fordelingen efter de unges nuværende erhverv viser ganske naturligt et andet
billede. Af bemærkningerne til den foran anførte hovedtabel om de unges erhvervsfordeling
har man imidlertid allerede fået et foreløbigt indtryk af de skete forskydninger, og man
skal derfor henvise til disse bemærkninger.
For visse vigtigere erhvervsgrupper er dernæst i de følgende tabeller 20—30 foretaget
nogle yderligere beregninger. Dels er med udgangspunkt i det nuværende erhverv vist,
hvilket erhverv de unge var begyndt med (A), dels er med udgangspunkt i de unges oprindelige erhverv vist, hvilket erhverv de unge nu har (B). Tallene er angivet i procenter, idet
der dog i første linie i tabellerne er anført de absolutte antal. Det bemærkes, at oversigterne kun omhandler de unge over 20 år.
Tabellerne viser i almindelighed, at en stor del af de unge er forblevet indenfor
den erhvervsgruppe, som de er kommet ind i efter afgangen fra skolen, men forholdene
er i denne henseende stærkt varierende indenfor de forskellige erhverv, og tabellerne giver
også udtryk for, at der foregår en ikke ringe omskiften. Man skal derfor med hensyn til
enkeltheder henvise til tallene, idet det stærkt må fremhæves, at de fleste af beregningerne
er foretaget på grundlag af et lille talmateriale, således at de enkelte procentangivelser kan
være præget af tilfældigheder.

Tabel 20. Landbrugsmedhjælpere.
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Tabel 20 (fortsat).
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Tabel 22. Butiks f er sonate.1)
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Til belysning af, i hvilket omfang de unge har valgt samme erhverv som faderen,
er for samtlige unge over 20 år foretaget en procentvis kombination af de unges og faderens
erhverv. I tabel 33 og 34 er beregnet de unges procentvise erhvervsfordeling indenfor hver
af faderens erhvervsgrupper, og i tabel 35 og 36 er beregnet for hver af de unges erhvervsgrupper, hvorledes fordelingen har været efter faderens erhverv.
Tabel 33 giver udtryk for, at de unge mænd meget ofte vælger samme erhvervsområde som faderen. Således fremgår det af tabellen, at 65 pct. af gårdejernes sønner er
landbrugsmedhjælpere, blandt husmændenes sønner er 53 pct. landbrugsmedhjælpere,
og desuden kan nævnes, at 10 pct. er fiskere og 14 pct. ufaglærte arbejdere. Af håndværksmestrenes sønner er 37 pct. faglærte arbejdere, hvortil kan føjes 14 pct. lærlinge,
og for de faglærte arbejdere er procenten omtrent den samme. Af de ufaglærte arbejderes
sønner er 30 pct. ufaglærte samt 17 pct. landbrugsmedhjælpere. Indenfor de liberale
erhverv er 39 pct. af sønnerne studerende, og endelig kan det nævnes, at blandt sønner af
direktører og grosserere er 31 pct. studerende og 21 pct. kontor- og butikspersonale.
For kvindernes vedkommende (tabel 34) er 32 pct. gifte — det gentages, at tabellen kun omhandler de unge over 20 år — men der er karakteristiske forskelligheder mellem
erhvervsgrupperne. Således er 40 pct. af husmandsdøtrene og 37 pct. blandt de ufaglærte
arbejderes døtre blevet gift, medens det kun gælder for 19 pct. blandt døtre fra liberale
erhverv og 17 pct. blandt døtre af direktører og grosserere.
Det skal videre nævnes, at 26 pct. af de unge kvinder er beskæftiget som husassistenter, men blandt husmands- og gårdmandsdøtre drejer det sig om 47 og 46 pct., blandt
døtre af håndværksmestre og ufaglærte arbejdere om henholdsvis 27 pct. og 25 pct., medens
det indenfor de øvrige erhverv er sjældnere, at døtrene bliver husassistenter, således kun
Tabel 35. De 20- -24-årige mænds fordeling efter deres eget og faderens erhverv,
procentfordelt efter fadereyis erhverv.
Faderens erhverv
Gård- Husm., Direkt., Håndv.- Købejer landarb. gross. mester mand
pct.

pct.

Selvst. landbrugere. .
Landbrugsmedhj. . . .
Gartnere
Fiskere
Selvst. i håndværk,
handel
Liberale erhverv....
Kontorpersonale . . . .
Butikspersonale
Funktionærer
Tjenestemænd
Faglærte arbejdere. .
Bude, chauffører....
Ufaglærte arbejdere .
Lærlinge, håndværk .
— , handel....
Kontorelever
Studerende og skolee.

53,3
46,2
20,7
14,3

26,7
23,0
6,9
60,7

5,9

I alt...

16,6

pct.

pct.

pct.

Funktionær
pct.

Fagl. Ufagl. Liberale Andetog
arbejd. arbejd. erhverv uoplyst
pct.

pct.

13,3
17,0
24,1
10,7

pct.

pct.

I alt
pct.

De unges erhverv:

6,9
5,0
8,5
2,1
11,8
7,4
5,9
8,6
6,6
8,1
4,4

5,0
1,1
5,3

0,5

3,4
10,0
5,3
3,2
11,8

6,7
1,7

17,3

3,6
2,6

1,0
1,8
4,4
3,6
10,2

5,3
10,5
17,6
1,9
10,5
2,9
2,4
12,6
8,7
21,4
5,9

10,2

2,2

5,8

5,5
4,0
4,3
8,7
4,5

1,6

_

1,7
3,4

1,7
10,4
7,1

4,3
13,8
3,6

13,8
10,0
13,8
21,0
1,9
6,2
21,4
5,5
7,2
13,0
10,7
11,9

3,4
20,0
23,4
14,7
17,6
33,3
13,3
5,7
7,3
6,3
17,4
14,3
25,4

13,8
15,0
13,8
7,4
17,6
14,8
25,7
11,4
17,0
26,2
13,0
14,3
6,8

7,2

10,6

13,9

17,3

0,5
3,4

100,0
3,4 100,0
17,3 100,0
3,6 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
O, i 100,0
100,0
4,2 100,0

10,7
26,3
11,8
22,2
24,5
40,0
43,9
22,5
17,4
28,5
5,1

3,4
25,0
7,4
3,2
5,9
3,7
0,9
1,4
0,7
7,2
13,0
3,6
22,0

20,7
10,0
10,7
6,3
5,9
9,3
7,4
4,3
6,9
3,6

23,6

3,8

6,1

100,0
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Tabel 36. De 20—24-årige kvinders fordeling efter deres eget og faderens erhverv,
'procentfordelt efter faderens erhverv.

10 pct. blandt liberale erhverv og funktionærer. løvrigt skal nævnes, at blandt døtre fra
liberale erhverv er 13 pct. studerende, mod kun ganske få procent blandt de andre erhverv,
og 32 pct. er beskæftiget som kontorpersonale. Af funktionærdøtre er ligeledes mange,
28 pct., kontorpersonale, og endelig kan fremhæves, at der er forholdsvis mange blandt
arbejderdøtre, 13—14 pct., som bliver ufaglærte arbejdere.
I tabellerne 35 og 36 er som nævnt for hver af de unges erhvervsgrupper beregnet
den procentvise fordeling efter faderens erhverv, og tallene her belyser de samme forhold
som i tabel 33 og 34, blot fra en anden synsvinkel. Det skal derfor kun nævnes, at 69 pct.
at mandlige landbrugsmedhjælpere kommer fra landbrugshjem, hvad enten det er gårdejere, husmænd eller landarbejdere m. v. For de ufaglærte arbejderes vedkommende har
faderen meget ofte ligeledes været ufaglært arbejder, nemlig i 44 pct. af tilfældene for
mændene og 41 pct. af kvinderne, og noget lignende gælder for bude og chauffører, hvor
procenterne er 40 og 58, medens kun 17 pct. af de ufaglærte mænds og 19 pct. af kvindernes
fædre har været faglærte arbejdere. Blandt de unge faglærte arbejdere er der derimod kun
26 pct., hvis fader har været ufaglært, medens der ligeledes er 26 pct. af mændene og
21 pct. af kvinderne, hvis fader har været faglært arbejder.
Af de studerende er en fjerdedel fra funktionærhjem og omtrent det samme antal
fra liberale erhverv. Endelig kan for kvindernes vedkommende fremhæves, at af husassistenterne kommer 25 pct. fra gårdmandshjem og 19 pct. fra husmands- og landarbejderhjem.
I denne forbindelse skal omtales, „hvad grunden(e) var til, at de unge kom ind i den
beskæftigelse eller uddannelse, de gik i gang med, da de var færdige med den almindelige
skolegang" (spørgeskemaets punkt II, 3 a). Det må herved erindres, at der i de unge år
sker en hyppig skiften erhverv, og besvarelserne siger derfor ikke noget afgørende om
årsagerne til valget af de unges nuværende erhverv.
De hyppigste besvarelser går ud på enten, at man har valgt erhvervet af interesse
oa lvst. eller at man tilfældigt er kommet ind i erhvervet. Af kvinderne ansriver halvdelen
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Tabel 37. Årsag til valg af det første erhverv.

interesse eller lyst, i hovedstaden dog kun 45 pct., medens dette gælder for lidt færre blandt
mændene, således kun 38 pct. i hovedstaden og 41 pct. i provinsbyerne, men 49 pct. i sognekommunerne. Tilsvarende synes tilfældigheder at betyde mere for mændene end for kvinderne
og ligeledes mere i byerne end i sognekommunerne. Endvidere kan bemærkes, at kvinderne
i noget højere grad end mændene synes at rette sig efter forældrenes ønske og råd; endelig
er det ejendommeligt, at det er et forholdsvis lille antal — i sognekommunerne dog 10 pct.
blandt mændene — som har anført, at de bevidst er gået i faderens fodspor, skønt det af de
foregående tabeller synes at fremgå, at de unge ofte valgte samme erhverv som faderen.
Pengeindtægt.
Ved ungdomsenqueten blev der spurgt om de unges indtægt (spørgsmål II, 7 a), og
på grundlag af besvarelserne heraf er udarbejdet nedenstående tabeller vedrørende deres
pengeindtægt.
Tabel 38. Den månedlige fengeindtægt for 15—24-årige unge.
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imidlertid i nogen grad betinget af den forskellige erhvervs- og alderssammensætning, og
det er iøvrigt klart, at et samlet billede af indtægtsforholdene for en så uddannelsespræget
og forskelligartet aldersgruppe som gruppen 15—24 år, siger forholdsvis lidt. Det skal
iøvrigt understreges, at tallene refererer sig til året 1946.
Hvis man derimod som i foranstående tabel 39 betragter ungdommen i hele landet
under eet, men fordelt på 1 års aldersklasser, vil man se en meget væsentlig forskel på
indtægtsforholdene for de forskellige grupper.
Medens således over halvdelen af de unge mænd på 15 og 16 år enten ingen selvstændig pengeindtægt har eller en indtægt under 100 kr. om måneden, har over halvdelen
af de unge mænd på 23 og 24 år mindst 400 kr. om måneden.
For de unge pigers vedkommende spiller det stærkt ind, at de yngste for en sjettedels vedkommende ikke har nogen indtægt på grund af skolegang el. lign., mens de ældste
i op til to femtedele af tilfældene ikke har selvstændig pengeindtægt, da de er husmødre uden
erhverv. Den del af de unge piger, der har egen indtægt, er derfor først stigende indtil
17—18 års alderen, siden faldende. Såfremt man betragter dem, der har egen indtægt, for
sig, vil man se en lignende tendens som for de unge mænd, idet det dog er karakteristisk,
at indtægterne stiger mindre for de unge piger end for de unge mænd. Så at sige ingen
af de unge piger har opnået over 500 kr. om måneden, medens dette gælder for 10 pct.
af de unge mænd.
Karakteristiske træk af de unges indtægtsforhold inden for forskellige erhverv
fremgår af tabel 40, som viser spredningen af den månedlige pengeindtægt for unge
inden for visse vigtige erhvervsgrupper. Det fremgår af tabellen, at mere end halvdelen af
de helt unge på 14—17 år i de fleste tilfælde tjener mindre end 200 kr. om måneden.
For de ufaglærte arbejdere er det dog knap halvdelen, der har så lav en indtægt, medens
på den anden side % ai> det mandlige butikspersonale og de mandlige lærlinge tjener
under 100 kr. De kvindelige lærlinge og navnlig det kvindelige butikspersonale synes at
tjene noget mere i de ganske unge år. Blandt kontoreleverne har 67 pct. af både de
14—17 årige mænd og kvinder en pengeindtægt på mellem 100 og 200 kr.
Lønforskellen mellem de 14—17 årige og de 18—24 årige unge synes for de fleste
erhvervsgrupper at være omkring 100 kr. For det kvindelige kontorpersonale er forskellen
dog noget større, og blandt de ufaglærte mænd mellem 18 og 24 år kommer 69 pct. op
på en løn mellem 300 og 600 kr., medens 80 pct. af de helt unge har under 300 kr. om
måneden. Blandt husassistenterne er lønforskellen mellem de ganske unge og de lidt ældre
temmelig ringe. Af de 14—17 årige havde således 85 pct. og af de 18—24 årige 77 pct.
under 200 kr. om måneden.
Arbejdstid m. v.

Ved ungdomsenqueten blev der spurgt om, hvornår den daglige arbejdstid begyndte,
hvornår den sluttede, samt om mellemliggende pausers længde (spørgsmål II 8). Oplysningerne skulle dels vedrøre juli måned, dels oktober måned for at belyse forholdene
såvel om sommeren som om vinteren. På grundlag heraf er der foretaget en opgørelse af
såvel brutto- som nettoarbejdstidens længde, og i tabel 41 er anført beregnede gennemsnitstal for den daglige arbejdstid. I de tilfælde, hvor der er weekend, jfr. nedenfor side 56,
kan arbejdstiden i de øvrige dage være forlænget med begrundelse heri, således at de
beregnede tal for arbejdstidens længde for så vidt er noget for høje. Det bemærkes, at
adskillige har undladt at besvare spørgsmålet om arbejdstidens længde, men man kan ikke
have nogen mening om, hvorvidt de pågældendes arbejdstid adskiller sig fra de øvriges.
Sori a I m i-n i st AT i «T s-
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Endvidere må anføres, at i undersøgelsen indgår kun de, der har lønnet arbejde, og altså
ikke gifte kvinder uden selverhverv, studerende og skoleelever.
Det fremgår af tabellen, at arbejdstiden gennemgående er lavest i hovedstaden
og højest i sognekommunerne, medens provinsbyerne indtager en mellemstilling. I byerne
er der ingen forskel mellem arbejdstiden i juli og i oktober, hvorimod der i sognekommunerne for mændenes vedkommende er %—1 times mindre arbejdstid i oktober, medens
forskellen for kvindernes vedkommende er noget mindre. På grund af pauser er nettoarbejdstiden i hovedstaden godt % time mindre end bruttoarbejdstiden, medens forskellen
i provinsen er noget større, således for provinsbyernes mænd 1 time og for kvinderne
1% time. I sognekommunerne har mændene i juli 1% times pause, men i oktober — med
den noget kortere bruttoarbejdstid — er pauserne kun 1% time; kvindernes pauser er
både i juli og i oktober ca. 1 time.
De her nævnte gennemsnitstal for samtlige unge dækker imidlertid over betydelige
forskelligheder mellem erhvervsgrupperne, og dette fremgår nærmere af tabel 42, hvor
nettoarbejdstiden er anført for visse erhvervsgrupper.
Husassistenter i sognekommuner har herefter den længste arbejdstid med 11%
mod 9% time i byerne; endvidere har landbrugsmedhjælpere i juli 10%—H timer og i
oktober 10%.—10% time. De øvrige erhverv har gennemgående 8—9 timers nettoarbejdstid, men kontorpersonale dog kun 7%—8 timer.
Til belysning af hvorledes gennemsnitstallene fremkommer, er iøvrigt i tabel 43
for mænd og i tabel 44 for kvinder vist en procentvis fordeling for de vigtigste erhvervsgrupper efter nettoarbejdstidens længde i juli. I tabel 45 er givet en særskilt fordeling for
landbrugsmedhjælpere og husassistenter.
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De unge blev adspurgt, om de udover den foran omhandlede faste arbejdstid havde
overarbejde, og i bekræftende fald hvor mange timer pr. måned. Oplysningerne skulle
referere sig til månederne juli og oktober. I tabel 46 er meddelt hovedtallene vedrørende dette spørgsmål.
Det fremgår, at et meget betydeligt antal af de unge ikke har besvaret spørgsmålet,
således i sognekommunerne ca. 80 pct., i provinsbyerne ca. 65 pct. og i hovedstaden over
40 pct. Muligvis kan man regne med, at de pågældende vel kan have haft lejlighedsvis
overarbejde, men ikke af en sådan karakter og et sådant omfang, at de selv regner det som
egentligt overarbejde, men det siger sig selv, at undersøgelsen af dette punkt herved taber
væsentligt i betydning, og man må i hvert fald afstå fra at foretage beregninger over det
gennemsnitlige antal overarbejdstimer. Af dem, der har besvaret spørgsmålet, har hovedparten meddelt, at de ikke har haft noget overarbejde, medens omkring 10—15 pct. positivt
oplyser, at de har haft overarbejde. Der synes ikke at være nogen typisk forskel mellem
by og land, måske med undtagelse af, at der i sognekommunerne i oktober kun er anført
overarbejde for 7 pct. af de unge; der synes endvidere at være en svag tendens til, at de
lidt ældre har mere overarbejde end de ganske unge under 18 år, ligesom overarbejde er
lidt hyppigere blandt mænd end blandt kvinder. Det må dog ved vurderingen af de nævnte
forskelligheder erindres, at husassistenter i forvejen har forholdsvis lang arbejdstid, og det
samme gælder landbrugsmedhjælpere. Med hensyn til overarbejdstidens længde skal i
betragtning af materialets spinkelhed kun gives den oplysning, at 3—5 pct. har haft mindst
25 timers månedligt overarbejde.
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De unges besvarelser af spørgsmålet om weekend er sammendraget i tabel 47.
I hovedstaden har 70 pct. af samtlige unge oplyst, at de har weekend, og blandt
provinsbyernes mænd gælder det endog for 74 pct., men blandt provinsbyernes kvinder
kun for godt 50 pct. I sognekommunerne er det derimod forholdsvis sjældnere med weekend,
idet kun 15 pct. har givet positiv oplysning herom. Antallet af unge, der ikke har besvaret
spørgsmålet, er forholdsvis stort, navnlig i sognekommunerne, hvor det drejer sig om over
60 pct. af de unge, men det må antages, at de pågældende ikke har nogen weekend. Det kan
iøvrigt bemærkes, at der ikke synes at være nogen forskel mellem de to tidspunkter juli
og oktober, for hvilke oplysningerne gælder.

Det fremgår videre af tabellen, at weekend praktisk taget altid gælder hver lørdag,
men den begynder på forskellige tidspunkter. I hovedstaden slutter 15 pct. af kvinderne
deres arbejde allerede kl. 12, medens dette kun gælder ca. 8 pct. af mændene; til gengæld
slutter 35 pct. af mændene arbejdet kl. 13 mod 26 pct. af kvinderne, og 25 pct. såvel af
mænd som kvinder slutter kl. 14, medens det kun er ganske få procent, som har weekend
fra et senere tidspunkt. I provinsbyerne synes derimod mændene at begynde weekenden på
et tidligere tidspunkt end kvinderne, således 19 pct. af mændene fra kl. 12 mod kun 7 pct.
blandt kvinderne, medens kun 16 pct. af mændene slutter kl. 14 mod 22 pct. af kvinderne.
Hyppigheden af weekend varierer indenfor de forskellige erhverv, således som det
fremgår af tabel 48.
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Tabel 48. Weekend indenfor forskellige erhverv.

Af landbrugsmedhjælperne er der praktisk taget ingen, som har weekend, og blandt
husassistenterne i sognekommunerne er der også yderst få, kun 12 pct., hvorimod det er
noget hyppigere i byerne, således gælder det for 21 pct. af hovedstadens og for 29 pct. af
provinsbyernes husassistenter. Endvidere er der forholdsvis få blandt tjenestemændene,
som har weekend. I spidsen ligger kontor- og butikspersonalet med omkring 80—90 pct.,
men også blandt de egentlige arbejdere i byerne har det store flertal weekend.
Spørgsmålet om feriens udstrækning er behandlet i forbindelse med omtalen af
ferieudnyttelsen s. 204.

Boligforhold.
Samlet oversigt.
Med hensyn til de ugifte unges boligforhold er der i undersøgelsen skelnet mellem
de hjemmeboende og de udeboende, og de sidste er delt i dem, der bor i lejede værelser,
pensionat m. v., og dem, der bor i medhjælperværelser, dels landbrugsmedhjælpere og
dels medhjælpere i andre erhverv. De unge, som er medhjælpere i forældres bedrift eller
husassistenter hjemme, er regnet som hjemmeboende.
De stillede spørgsmål fremgår af hovedskemaets afdeling V.
For medhjælpernes vedkommende skulle der udfyldes særlige boligskemaer.
I tabel 49 er der givet en samlet oversigt over de unges fordeling efter deres boligforhold med anvendelse af ovennævnte inddelingsgrundlag.
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I byerne bor det overvejende flertal af de unge i deres hjem,, nemlig i hovedstaden
85 pct. af mændene og 79 pct. af kvinderne og i provinsbyerne 84 pct. af mændene og
69 pct. af kvinderne. Der er således, navnlig i provinsbyerne, færre hjemmeboende kvinder
end mænd. Kvindernes overvægt blandt de udeboende skyldes dog alene dem, der bor i
medhjælperværelser, idet der for så vidt angår dem, der bor i lejede værelser m. v., tværtimod er forholdsvis flere mænd end kvinder. Af tabel 49 fremgår det videre, at den andel
af de unge i byerne, som bor hjemme, såvel for mænd som for kvinder er aftagende med
alderen. Af de 15—16-årige er således 94 pct. blandt mændene hjemmeboende såvel i
hovedstaden som i provinsbyerne, blandt kvinderne er den tilsvarende procent i hovedstaden 92, men i provinsbyerne kun 84. Blandt de 23—24-årige mænd er derimod kun
to trediedele hjemmeboende og lidt færre blandt kvinderne, nemlig knap tre femtedele.
I sognekommunerne udgør antallet af hjemmeboende derimod kun halvdelen af
samtlige unge, og dette gælder både mænd og kvinder og stort set alle aldersgrupper, idet
der dog synes at være en tendens til, at særlig mange af de 17—18-årige kvinder og 17—20årige mænd bor ude, medens det blandt de 15—16-årige kvinder er mest almindeligt, at
de bor hjemme. I sognekommunerne er det modsat byerne meget sjældent, at man bor
i lejede værelser, idet den dominerende boligform for dem, der bor ude, er medhjælperværelser, hovedsagelig for landbrugsmedhjælpere.

Tabel 50. Boligforholdene for de ugifte unge fordelt efter faderens erhverv.
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En sammenligning mellem de unges boligforhold og forældres sociale miljø viser
for provinsbyerne en udpræget forskel i boligform mellem de unge, hvis forældre er landbrugere m. v., og de øvrige unge, idet landboernes børn forsåvidt de bor i byerne ikke
samtidig kan være hjemmeboende, medens fordelingen efter boligform er nogenlunde ensartet for de øvrige grupper, dog at antallet af beboere af lejede værelser o. 1. er noget
mindre ved arbejdernes børn end ved andre.
Ved sammenligning af tallene for stationsbyerne og sognekommunerne må det
erindres, at unge, der er medhjælpere eller lærlinge i deres forældres bedrift, er regnet
som hjemmeboende.
På adskillige områder kan der ikke foretages sammenligninger mellem de forskellige
boligformer, og i den følgende redegørelse skal derfor hver gruppe behandles særskilt. Til
indledning skal dog meddeles nogle sammenlignende oversigter.
I nedenstående oversigt er vist antallet af de unge, der får fuld kost.
Samtlige medhjælpere og den ganske overvejende del af de hjemmeboende får deres
kost sammen med logiet, hvorimod dette for de udeboende i lejede værelser m. v. kun
gælder for en trediedel blandt hovedstadens mænd og en fjerdedel blandt provinsbyernes
mænd, og for kvinderne er det kun ganske få i lejede værelser, der også får kosten.

Tabel 51. Procentdel af de unge, der får fuld host.

Anm. Samtlige beboere af medhjælper værelser får fuld kost.

Der er for de lejede værelser i byerne samt medhjælperværelserne foretaget en
beregning af værelsernes størrelse, udtrykt i kubikmeter, og resultatet af beregningerne
fremgår af tabel 52.
Blandt de lejede værelser er der forholdsvis få under 16 m3, hvorimod medhjælperne hyppigere må nøjes med sådanne ganske små værelser, skønt disse må antages at være
ulovlige. Således er 18 pct. af provinsbyernes medhjælperværelser under 16 m3, og for
sognekommunernes landbrugsmedhjælpere er den tilsvarende procent 20 og for de øvrige
medhjælpere i sognekommunerne endog 27. I disse tal er bortset fra fælles medhjælperværelser, og af tabellen fremgår det, at disse — hvad man også måtte vente — er større
end eneværelserne, men at adskillige dog ikke opfylder medhjælperlovens krav.
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Tabel 52. Fordeling af værelserne efter rumindhold.

62

Værelsernes udgangsforhold og hvorvidt de er gennemgangsværelser er belyst i
tabel 53, der angiver procent af samtlige værelser.
Det er kun ganske få procent af de unge, der har gennemgangs værelse, dog kan
det nævnes, at det gælder for 10 pct. af de hjemmeboende i sognekommunerne og 9 pct.
af de hjemmeboende i provinsbyerne. Med hensyn til værelsernes udgangsforhold er der
en karakteristisk forskel mellem hovedstaden og provinsen, idet kun 20 pct. af hovedstadens værelser har udgang til trappe — af medhjælper værelserne dog 35 pct. —, medens
væsentligt flere af provinsens værelser har direkte udgang til trappe, som helhed over
halvdelen, varierende fra omkring 30 pct. for landbrugsmedhjælperne (25 pct. på øerne
og 35 pct. i Jylland) til godt 50 pct. for de hjemmeboende i provinsbyer og sognekommuner
og endog 70 pct. for øvrige medhjælperværelser i sognekommuner. Derimod har to trediedele af hovedstadens værelser udgang til entré, medens dette er mindre hyppigt i provinsen.
Endelig kan det bemærkes, at forholdsvis mange, ca. 30 pct., af landbrugets medhjælperværelser har udgang til opholdsstue m. v., og i Jylland har ca. 25 pct. af disse udgang
til køkken.
I nedenstående oversigt er det anført, hvor mange procent af de unge, der angiver,
at de ,,kan modtage såvel mandlige som kvindelige gæster på værelset uden indblanding". (Spørgsmål V A 6 og V B 12).

Dette spørgsmål er formentlig et af de mere ømtålelige, og tallene må derfor læses
med forbehold, jfr. vejledningen til spørgerne (s. 230). Af de unge i lejede værelser erklærer
80—90 pct., at de frit kan modtage gæster, medens der blandt de øvrige grupper er store
forskelligheder. Idet der iøvrigt henvises til tabellen, skal det kun fremhæves, at sognekommunernes unge mænd hyppigere end kvinderne kan modtage gæster frit, således blandt
landbrugsmedhjælperne henholdsvis 80 pct. og 53 pct. og blandt hjemmeboende med eget
værelse henholdsvis 50 pct. og 32 pct.
De unges udtalelser om deres boligforhold er sammendraget i tabel 55.

Tabel 55. De unges udtalelser om boligforholdene.

Som det fremgår af tabellen, er der ikke anvendt helt det samme fordelingsgrundlag
for medhjælperne og de øvrige, idet de hjemmeboende og udeboende i lejede værelser har
udtalt sig om, hvorvidt de var tilfredse med at bo hjemme, respektive ude, mens medhjælperne direkte har udtalt sig om værelsets kvalitet, men tallene kan dog alligevel sammenlignes, fordi de til en vis grad afspejler tilfredsheden eller utilfredsheden med de pågældendes boligforhold som helhed.
Af de hjemmeboende er der kun et par procent, som kun angiver mangler, medens
dette gælder for 20 pot. af de unge i lejede værelser, og af medhjælperne erklærer ca. 10 pct.
sig utilfredse. Over halvdelen angiver kun fordele eller erklærer sig positivt tilfredse (herunder som nævnt dem, der intet har at bemærke). Blandt de hjemmeboende fremhæves
overvejende de økonomiske fordele, medens de unge i lejede værelser fremhæver den større
uafhængighed.
Efter disse sammenlignende oversigter skal for de enkelte grupper meddeles mere
specificerede oplysninger.
De hjemmeboende.

I tabel 56 er angivet, hvor mange procent af de hjemmeboende, der har eget værelse.
Der er en tydelig forskel mellem byerne og landet, idet 60 pct. af de unge hjemmeboende på landet har eget værelse mod kun ca. 35 pct. i hovedstaden og ca. 40 pct. i provins-
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Tabel 56. Hjemmeboende med eget værelse, i procent af samtlige hjemmeboende fordelt efter alder.
Hovedstaden
Mænd:
15—16
17—18
19—20
21—22
23—24

år
år
år
år
år

Samtlige mænd.
Kvinder:
15—16
17—18
19—20
21—22
23—24

år
år
år
år
år

Samtlige kvinder.

Provins- Stations- Sognekommuner
byer
byer

pct.

pct.

pct.

pct.

26
34
41
40
57

38
43
52
45
51

47
44
61
44
79

52
50
70
62

38

45

52

19

22
29
40
39
43

30
32
34
46
56

36
51
42
61
50

52
63
58
74
66

33

36

46

59

byerne. Medens procenten på landet er ens for mænd og kvinder, er der i byerne lidt flere
af de hjemmeboende mænd, som har eget værelse. Det bemærkes yderligere, at de yngste
forholdsvis sjældnere har eget værelse end de ældre, men på landet er denne forskel dog,
navnlig for mændenes vedkommende, mindre udpræget end i hovedstaden.
Der er, som omtalt i den sammenfattende oversigt til dette afsnit, foretaget en
sammenligning mellem forældrenes sociale miljø og de unges boligforhold, og nedenfor er
for forskellige grupper angivet, hvor stor en del de hjemmeboende unge, der har eget
værelse, udgør af samtlige hjemmeboende unge, fordelt efter faderens erhverv.

Man har endvidere fordelt de hjemmeboende efter lejlighedernes størrelse og i
sammenhæng hermed efter, om de har eget værelse eller ej. Det viser sig, som man kunne
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vente, at langt de fleste unge med eget værelse bor i store boliger — og det gælder både i by
og på land. I hovedstaden bor således 77 pct. og i sognekommunerne 94 pct. af unge med
eget værelse i boliger med 4 værelser eller derover. Blandt de unge uden eget værelse er der
derimod en karakteristisk forskel mellem land og by med hensyn til lejlighedernes størrelse, idet godt 70 pct. af de hjemmeboende uden eget værelse i byen bor i 2 og 3 værelsers
lejligheder, mens knapt 80 pct. af de unge uden eget værelse på landet bor i boliger med
4 eller flere værelser. Denne forskel hamger sammen med, at langt de fleste af samtlige unge
hjemmeboende på landet bor i boliger med 4 eller flere værelser, nemlig 88 pct. mod ca.
45 pct. i byerne.
I nedenstående oversigt er foretaget en beregning af lejlighedernes gennemsnitlige
størrelse, og til sammenligning er meddelt gennemsnitsstørrelserne for samtlige lejligheder
i de byer, der er omfattet af enqueten, således som disse er opgjort ved den almindelige
boligtælling i 1945. Det bemærkes, at denne ikke giver oplysninger om de egentlige landkommuner.

Det følger af sagens natur, at de lejligheder, hvor de unge har eget værelse, gennemgående er større end lejlighederne i almindelighed, og dette gælder såvel i hovedstaden
som i provinsbyerne og stationsbyerne. Hvor de unge ikke har eget værelse, er lejlighederne
derimod -- bortset fra stationsbyerne — ikke væsentligt større end andre lejligheder.
En undersøgelse af det gennemsnitlige antal beboere i lejligheder med hjemmeboende
unge viser, sammenlignet med den almindelige boligtælling i 1945, en betydelig større beboelsestæthed i lejligheder med hjemmeboende unge end i lejligheder i almindelighed. I
hovedstaden er tallene for 1-værelseslejligheder således henholdsvis 3,25 og 1,38 beboer pr.
lejlighed. Med stigende antal værelser mindskes forskellen, således at tallene for lejligheder
med 5 eller flere værelser er henholdsvis 4,96 og 3,78 beboere pr. lejlighed. For provinsbyernes vedkommende bevæger tallene sig fra 2,67 og 1,50 beboere pr. 1-værelses lejlighed til
4,73 og 4,19 beboer pr. lejlighed med 5 værelser eller derover. Det større antal beboere
efter enquetens oplysninger, forklares blandt andet ved, at boligtællingen omfatter alle
lejligheder, altså også dem, der beboes af enlige. Det er ikke muligt at foretage en tilsvarende
sammenligning for sognekommunerne, da disse ikke omfattedes af den almindelige boligtælling. Enqueten viser i sognekommunerne, at to-værelses lejlighederne har et gennemsnitligt antal beboere på 4,04, mens der i lejligheder med 5 eller flere værelser bor gennemsnitligt 4,94 personer,
ü
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Tabel 59. Unge med og uden egen indtægt fordelt efter om
de har eget værelse.

Som man måtte vente, er beboelsestætheden størst i de lejligheder, hvor den unge
ikke har eget værelse. Dette skyldes i nogen grad, at der i disse lejligheder findes forholdsvis flere børn under 15 år, end i de lejligheder, hvor den unge har eget værelse, nemlig stort
set dobbelt så mange.
Enqueten gav endvidere mulighed for at undersøge sammenhængen mellem de
unges indtægtsforhold og værelsesforhold.
Tabel 59 viser, at ca. 60 pct. af både mændene og kvinderne i sognekommunerne
har eget værelse, og dette gælder både dem med og dem uden indtægt. I hovedstaden
har kun 30 pct. af de unge med indtægt eget værelse, mens over 50 pct. af de unge uden
egen indtægt har et sådant. Provinsbyerne indtager en mellemstilling, men der er her
grund til at pege på den store forskel mellem kønnene, idet ca. 35 pct. af de unge piger
har eget værelse uanset indtægtsforholdene, mens 51 pct. af de unge mænd uden egen
indtægt og 43 pct. med indtægt har et sådant.
Som det tidligere er omtalt, får hovedparten af de hjemmeboende deres kost i
hjemmet, og for disse er der i tabel 60 foretaget en fordeling efter størrelsen af deres månedlige udgift til kost og logi. Det fremgår endvidere af tabellen, at ca. en tredjedel af de
unge overhovedet intet betaler. Ikke-betalerne findes fortrinsvis blandt dem, der har
eget værelse.
Tabel 60 omfatter kun byerne, idet der i sognekommunerne er et betydeligt antal,
som ikke har besvaret dette spørgsmål, bl. a. de unge, der er medhjælpere i deres forældres
bedrift, og som modtager kost og logi som en del af betalingen for deres arbejde.
Det fremgår af tabellen, at der er meget store variationer i størrelsen af de hjemmeboende unges betaling for kost og logi; og medens der ellers ved tilsvarende fordelinger vil
være et normaltal, omkring hvilket iagttagelserne grupperer sig, er det karakteristiske for
denne fordeling de store forskelligheder i betalingen. Det kan fremhæves, at der i provinsbyerne kun er et par procent af mændene, som betaler mere end 140 kr. månedligt
og praktisk taget ingen af kvinderne, medens der i hovedstaden er over 10 pct. af mændene
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og 5 pet. af kvinderne, der betaler mere end 140 kr., og 2—3 pct., som betaler niere end
200 kr. månedligt.
De beregnede gennemsnitsbeløb viser, at betalingsniveauet øjensynligt er væsentligt højere i hovedstaden end i provinsen, og at mændene overalt betaler mere end kvinderne. Der betales gennemgående mest af dem, der har eget værelse, men forskellen
drejer sig ikke om mange kroner, og dette må ses i forbindelse med det foran påpegede, at
der er forholdsvis mange uden egen indtægt blandt dem, der har eget værelse.
Der er endvidere foretaget en undersøgelse af sammenhængen mellem de unges egen
indtægt og betalingen for kost og logi. Den andel af de unge, der intet betaler, er, som man
måtte vente, aftagende med stigende indtægt.
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Også betalingens størrelse er afhængig af den månedlige indtægt. I tabel 61 er
beregnet, hvorledes den gennemsnitlige månedlige betaling for kost og logi varierer med
størrelsen af den månedlige indtægt. Der er set bort fra ikke-betalere. Som det fremgår
af tabellen, vokser den gennemsnitlige betaling for fuld kost og logi med indtægten.

Blandt mændene deler 40 pct. soveværelse med andre familiemedlemmer m. v.,
og det samme gælder kvinderne i sognekommunerne, hvorimod 50 pct. af byernes kvinder deler soverum med andre familiemedlemmer. I sognekommunerne har praktisk taget
alle de unge, som sover alene, deres eget værelse, hvorimod en trediedel af byernes unge,
som sover alene, har opholdsstue el. lign. til sovested. løvrigt kan nævnes, at 5 pct. af de
unge sover sammen med 2 eller flere søskende, og en halv snes procent ibyerne og 5 pct.
i sognekommunerne sover sammen med forældre og søskende.
En nærmere undersøgelse af den gruppe unge, der deler soveværelse med forældrene,
viser, at dette forhold især forekommer blandt de helt unge. I hovedstaden sover således
en femtedel af de hjemmeboende unge mænd i alderen 15—18 år og en fjerdedel af de hjem-
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Tabel 63. Fordeling efter adgang til at modtage gæster.
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meboende piger i samme alder i forældrenes soveværelse, medens de tilsvarende tal for de
21—24-årige er 8 pct. og 14 pct. I provinsbyerne bevæger antallene sig fra en fjerdedel
og en trediedel for de 15—18-årige drenge og pigers vedkommende til en sjettedel og en
femtedel for de 21—24-årige.
For de unge med egne værelser er det undersøgt, hvor mange af værelserne, der
kan opvarmes. Der er en tydelig forskel mellem hovedstaden, hvor kun 22 pct. af værelserne
ikke kan opvarmes, og provinsbyerne med 40 pct. og sognekommunerne med 60 pct.
I tabel 63 er der givet en procentvis oversigt over de unges adgang til at modtage
gæster med fordeling i aldersgrupper. Selve spørgsmålet hører, som tidligere nævnt, til
dem, som det har været vanskeligt at få nogen eksakt besvarelse af, og tallene må derfor læses med forbehold.
Forholdsvis færre af de unge i hovedstaden end i provinsen udtaler, at de ikke eller
kun vanskeligt kan have gæster, og som almindelig regel gælder endvidere, at der er en
tydelig forskel mellem dem uden og dem med eget værelse, idet sidstnævnte gruppe sjældnere
føler nogen vanskelighed ved at modtage gæster. Det kan endelig nævnes, at for de ganske
unge er der i noget højere grad vanskeligheder ved at modtage gæster end for de ældre.
Af dem, der udtaler, at de uden vanskeligheder kan modtage gæster, er det dog
kun en del, der er ganske frit stillet, idet adgangen enten er begrænset til kun at omfatte
gæster af samme køn, eller hjemmet forbeholder sig en vis kontrol med, hvem de indlader.
Særlig for de ganske unge under 17 år synes der at være forholdsvis mange, som kun må
modtage gæster af samme køn.
De, som erklærer at være frit stillet, udgør blandt de unge under 17 år i hovedstaden 35—40 pct., lidt flere blandt mændene end blandt kvinderne. For provinsens vedkommende er billedet noget mere broget, idet 32 pct. såvel blandt provinsbyernes som
sognekommunernes ganske unge mænd med eget værelse erklærer at være helt frit stillet.
Blandt de unge mænd uden eget værelse er i provinsbyerne kun 16 pct. frit stillet mod
27 pct. i stationsbyer og sognekommunerne. Af de unge kvinder med eget værelse er i provinsbyerne 26 pct. frit stillet mod kun 13 pct. i stationsbyer og sognekommunerne,
medens forholdet for de unge kvinder uden eget værelse er det omvendte, at 14 pct. i
provinsbyerne mod 19 pct. i station sbyer og sognekommunerne er frit stillet.
Idet der iøvrigt henvises til tabellen, skal påny fremhæves spørgsmålets for de
unge mennesker lidt ømtålelige karakter, og den ofte noget lunefulde gang i tallene må
forklares ved materialets spinkelhed, således at man ikke må hæfte sig for stærkt ved de
enkelte procenttal.
Endelig har man for de hjemmeboende unge foretaget en bearbejdelse af spørgsmålet om, hvorledes de unge selv ser på fordele og ulemper ved at bo hjemme.
Der er kun et par procent, som udelukkende peger på ulemperne ved at bo
hjemme, og procenten er ens i by og på land, for mænd og kvinder og for de forskellige
aldersklasser. Et betydeligt større antal nævner både fordele og ulemper, og denne gruppe
er stærkest repræsenteret i hovedstaden med ca. 31 pct., såvel blandt mænd som kvinder,
og svagest i sognekommunerne med ca. 20 pct., medens 21 pct. af provinsbyernes mænd
og 29 pct. af kvinderne peger på både fordele og ulemper.
Hovedparten af de unge angiver imidlertid kun fordelene ved at bo hjemme.
I hovedstaden hører 55—60 pct. til denne gruppe, såvel blandt mænd som kvinder, og i
provinsen er der omkring 70 pct. blandt mændene og 62 pct. blandt kvinderne, som kun
fremhæver fordelene. I byerne, og da i særlig grad i provinsbyerne, fremhæver hovedparten
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af såvel mænd som kvinder de økonomiske fordele, hvorimod mændene i sognekommunerne
i lige grad fremhæver de økonomiske og de andre fordele, og af sognekommunernes kvinder
fremhæver kun 20 pct. de økonomiske fordele, men 42 pct. de andre fordele. De fordele,
der hyppigst nævnes ved siden af de økonomiske, er de rent praktiske, at man har det
behageligere, end hvis man bor ude, at man får sit tøj holdt o. L; men et ret stort antal
nævner tillige det daglige samvær med familien. Den ulempe, der oftest fremhæves, er
den manglende uafhængighed. Det skal sluttelig anføres, at en fordeling i aldersgrupper
ikke viser udprægede og klare afvigelser fra de her fremhævede hovedlinier i besvarelserne
af dette spørgsmål.
Beboere af lejede værelser m. v.

Som det fremgår af tabel 49, er det yderst sjældent, at unge mennesker i sognekommunerne bor i lejede værelser m. v., og i følgende specifikation er der derfor kun givet
oplysninger om byerne.
Blandt mændene bor 80—85 pct. i lejede værelser, medens procenten er lidt mindre,
godt 70 pct., for kvinderne, idet disse hyppigere end mændene bor i selvstændige lejligheder;
og for hovedstadens vedkommende bor forholdsvis mange kvinder i klublejligheder. På
grund af materialets spinkelhed må tallene for de enkelte boligformer dog læses med noget
forbehold.
Tabel 64. Fordeling efter boligforhold.

Der er foretaget en undersøgelse af vaskestedets beliggenhed, og nedenstående er
meddelt en procentvis beregning.
Tabel 65. Vaskestedets beliggenhed.

72

I hovedstaden er badeværelse eller toilet det hyppigste vaskested med omtrent
halvdelen af samtlige besvarelser, medens 25 pct. af mændene og lidt færre blandt kvinderne oplyser, at de vasker sig på selve værelset, og 16 pct. af mændene og 25 pct. af kvinderne angiver, at de vasker sig i køkkenet. I provinsbyerne er der blandt mændene flest,
nemlig 42 pct., der benytter deres eget værelse, mod kun 24 pct. blandt kvinderne. Badeværelse eller toilet anvendes af ca. 40 pct. såvel blandt mænd som kvinder. Endelig bemærkes, at køkkenet anvendes hyppigere i hovedstaden end i provinsbyerne, og i begge grupper
er kvindernes procent højest.
Det kan endvidere oplyses, at ca. 40 pct. af værelserne i hovedstaden er lejet med
varme, mod ca. 45 pct. i provinsbyerne. Med hensyn til møbleringen er der lidt flere værelser
i hovedstaden, der lejes helt umøbleret, nemlig 34 pct. mod 24 pct. i provinsbyerne.
Tabel 66. Udenomsbekvemmeligheder.

Som det ses af tabel 66, er adgang til bad og telefon noget hyppigere i hovedstaden end i provinsbyerne; radio indgår forholdsvis sjældent i lejemålet, men det må
antages, at de unge i vidt omfang selv har anskaffet sig radio.
For dem, der bor i lejede værelser, er det undersøgt, hvilke ydelser m. v. der følger
med i lejemålet. Dette fremgår af følgende:

For mændenes vedkommende bliver to trediedele af værelserne rengjort, medens
dette kun gælder for een trediedel af kvindernes værelser. Adgang til køkken synes at være
hyppigst i hovedstaden, men overalt har kvinderne i højere grad end mændene sådan adgang.
På spørgsmålet om adgang til at modtage såvel mandlige som kvindelige gæster
uden indblanding har ca. 85 pct. svaret, at de er ganske frit stillet, og kun 6—7 pct.
meddeler, at de ikke kan modtage gæster. Der synes ikke at være nogen forskel mellem
hovedstad og provinsbyer.
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Tabel 68. Fordeling efter, hvor de udeboende unge spiser morgenmad, frokost og middag.

For de unge, der bor i lejede værelser og i klublejliglieder, har man undersøgt,
hvorfra de får mad, og i foranstående oversigt er vist, hvor de pågældende unge spiser henholdsvis morgenmad, frokost og middag.
Idet der iøvrigt henvises til tabellen, skal anføres, at mændene i et betydeligt større
omfang end kvinderne lejer med kost, medens omvendt kvinderne langt hyppigere end
mændene selv tilbereder deres mad. Den betydelige forskel mellem spisevanerne i hovedstaden og provinsbyerne skal endvidere nævnes. Medens de, der hverken har lejet med kost
eller spiser hos forældrene, i provinsbj^erne fortrinsvis spiser på pensionater, er der i hovedstaden betydeligt flere muligheder, hvoraf marketenderier og smørrebrødsvogne synes at
være hyppigst benyttede for frokostens vedkommende og restaurationer for middagens
vedkommende.
I efterfølgende oversigt er de udeboende fordelt efter den ^månedlige udgift til
kost og logi.
Et ret stort antal af de udeboende har ikke besvaret spørgsmålet om udgifterne til
værelse og kost, og tallene må derfor tages med et vist forbehold. Af dem, der har besvaret
spørgsmålet, har i hovedstaden godt halvdelen udgifter til kost og logi på mellem 130 kr.
og 190 kr. månedlig, og de fleste af de øvrige betaler mindre. Godt en halv snes procent
betaler dog mere end 190 kr. månedlig. I provinsbyerne er udgifterne gennemgående
lavere, idet omkring 80 pct. af de unge, der har besvaret spørgsmålet, har udgifter til kost
og logi på mellem 110 og 160 kr. månedlig, medens godt en halv snes procent betaler over
160 kr. og kun et par procent over 190 kr.
Spørgerne har på skemaerne udtalt sig om deres almindelige indtryk af værelsernes
beskaffenhed, og herefter skulle op mod halvdelen af værelserne være udmærkede og en
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femtedel gode, medens 15—20 pct. betegnes som tålelige eller mangelfulde; af ligefrem
slette værelser findes i hovedstaden kun et par procent mod 8 pct. i provinsbyerne. Disse
tal svarer nogenlunde til de tidligere anførte om de unges tilfredshed eller utilfredshed med
at bo i lejede værelser.
Medhjælpere i landbruget.

Oplysningerne om boligforholdene for medhjælpere i landbruget er indsamlet ved
anvendelse af et særligt skema, der findes aftrykt som bilag s. 223.
Af det samlede antal unge landbrugsmedhjælpere bor af mændene 33 pct. i fællesværelse, medens dette for kvindernes vedkommende kun gælder for 9 pct. I fæl les værelserne
bor kun i ganske få tilfælde flere end 2 personer.
Tabel 70. Medhjælperværelsets beliggenhed.

Med hensyn til medhjælperværelsernes beliggenhed er der en tydelig forskel mellem mændenes og kvindernes værelser, jfr. ovenstående tabel.
Det er kun ganske få af kvinderne, som ikke har deres værelse i stuehuset, hvorimod
60 pct. af mændene bor uden for stuehuset, heraf 6 pct. i særlige medhjælperbygninger og
resten i udlænger; fællesværelser er i noget højere grad beliggende udenfor stuehuset end de
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egne værelser. Der synes at være nogen forskel mellem, landsdelene, idet på øerne kun 30
pct. af mændenes egne medhjælp er vær eiser er beliggende i stuehuset mod 50 pct. i Jylland.
Der er foruden den tidligere omtalte undersøgelse af værelsernes rumindhold, som
særlig har relation til den gældende medhjælperlovs regler, foretaget en fordeling efter
forskellige forhold, som har relation til de forslag til ændringer i medhjælperloven, som er
fremsat af landarbejderkommissionen af 1938 og af husassistentkommissionen. Med hensyn
til gulvfladearealet viser det sig, at 9 pct. af de egne værelser er under 6 m2, nemlig 5 pct.
på øerne og 13 pct. i Jylland. Af fællesværelserne er 14 pct. under 10 m2, men ser man bort
fra stationsbyerne, hvor der — måske tilfældigt — er optalt forholdsvis mange værelser
under denne størrelse, er der i de øvrige sognekommuner, såvel på øerne som i Jylland,

kun 10 pct. under 10 m2. Endvidere har man undersøgt værelsets lysningsareal. I 15 pct.
af værelserne er det samlede vinduesareal under % m2. Procenten er ens for de mandlige
og kvindelige medhjælperes værelser og for Jylland og øerne.
Om selve værelserne kan iøvrigt oplyses, at de normalt har bræddegulv, og kun
8 pct. har cement- eller murstensgulv m. v.; på øerne drejer det sig endog kun om 2 pct.
mod 13 pct. i Jylland.
Værelsets udgangsforhold fremgår af foranstående tabel.
Idet der henvises til tabellen skal bemærkes, at der i Jylland forholdsvis hyppigere
er udgang til køkken og bryggers end på øerne, og tilsvarende er der sjældnere udgang til
entre eller opholdsstue o. 1.
Om en trediedel af værelserne er det oplyst, at de ikke kan låses; på øerne gælder
dette dog kun for 20—25 pct. af værelserne mod 40 pct. i Jylland. Procenten er ens for
mænd og kvinder, men dette må ses i forbindelse med, at kvinderne næsten alle bor i stuehuset. Betragter man værelserne i stuehusene og udlængerne hver for sig, kan 44 pct.
af mændenes værelser i stuehusene ikke låses mod kun 35 pct. af kvindernes, mens af udlængeværelserne 30 pct. af mændenes og 17 pct. af kvindernes ikke kan aflåses.
Vaskestedets placering fremgår af efterfølgende tabel.
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Halvdelen af kvinderne vasker sig på værelset, men kun knap en halv snes procent
af mændene. Af de mænd, der bor i stuehuset, vasker ca. 60 pct. sig i bryggers eller vaskerum mod kun ca. 20 pct. af kvinderne. Af de mænd, der bor i udlænge, vasker en trediedel
sig i stald og udhus o. 1. og en fjerdedel i bryggers og vaskerum.
Det er de færreste af værelserne, der kan opvarmes, således på øerne 30 og 45 pct.
henholdsvis af mændenes og kvindernes værelser. For Jylland er de tilsvarende tal henholdsvis 15 og 30 pct.; opvarmning ved kakkelovn og centralvarme er nogenlunde lige
hyppigt.
Af kvinderne har 45 pct. adgang til bad på gården, medens kun 25 pct. af mændene
har sådan adgang.
På skemaet var stillet en del yderligere spørgsmål til belysning særlig af landbrugsmedhjælpernes boligforhold. Med hensyn til værelsernes møblering har man foretaget opgørelsen på den måde, at man har undersøgt, hvilke møbler der savnes i et normalmøblement
bestående af 1 seng (eller sofa), 1 bord, 2 stole og 1 skab (kommode). 30 pct. af mændene
og 40 pct. af kvinderne savner ingen møbler. Der var et bord i praktisk taget alle værelser,
men op mod 40 pct. af såvel mænd som kvinder havde kun een stol, og ligeledes 40 pct. af
mændene, men kun 15 pct. af kvinderne savner et skab.
Udskiften af håndklæder foregår som hovedregel hver uge, men for 7 pct. dog kun
hveranden uge og for 2 pct. endnu sjældnere. Det tilføjes, at 5 pct. ikke har besvaret
spørgsmålet.
Sengelinned udskiftes for det altovervejende flertals vedkommende hver 4. uge.
7 pct. angiver dog hver anden eller tredie uge og 2 pct. oplyser, at det er sjældnere end hver
4. uge, medens 5 pct. ikke har besvaret spørgsmålet.
Med hensyn til værelsets renholdelse er forholdene afgørende forskellige for mænd
og kvinder, idet mændenes værelser praktisk taget altid renholdes af husmoderen (eller
husassistent), medens 80—90 pct. af kvinderne selv gør deres værelser i stand.
Værelsernes vedligeholdelse synes gennemgående at være noget bedre for kvinderne
end for mændene; således anvender spørgerne betegnelsen særdeles god for 12 pct. af kvindernes værelser mod 8 pct. af mændenes, og betegnelsen god anvendes for henholdsvis 73
og 68 pct. Tilsvarende vedligeholdes 18 pct. af mændenes værelser mindre godt — mod kun
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11 pet. af kvindernes — og betegnelsen ligefrem slet findes for 4 pct. af mændenes og
1 pct. af kvindernes værelser.
Om adgangen til at modtage gæster oplyser 53 pct. af kvinderne, at de er ganske
frit stillede — lidt færre, 48 pct., blandt dem under 18 år og 57 pct. for de øvrige — medens
den tilsvarende procent for mændene er 80 pct., dog kun 70 pct. for de unge under 18 år
og 85 pct. for de øvrige. Blandt kvinderne oplyser 12 pct., at de ikke eller kun meget vanskeligt kan modtage gæster, medens dette kun gælder for 4 pct. blandt mændene.
Med hensyn til medhjælpernes udtalelser om, hvorledes de føler sig tilfreds, henvises
til tabel 55, side 63. Det fremgik heraf, at 15 pct. af mændene mod kun 9 pct. af kvinderne
erklærer sig utilfredse med boligforholdene. Positiv tilfredshed, herunder dem, der intet
har at bemærke, udtales af godt 50 pct., lidt flere blandt kvinder end blandt mænd, medens
antallet af dem, der vel er tilfredse, men med visse ønsker, er ens for de to køn, ca. 35 pct.
En betragtning af tallene for de enkelte aldersgrupper viser ingen karakteristiske forskelligheder, hvorimod den positive tilfredshed synes at være stærkere i Jylland end på øerne, for
mænd således 30 pct. mod 15 pct. og for kvinderne 27 pct. mod 19 pct., hvilket modsvares
af, at der på øerne er flere, som vel er tilfredse, men med visse ønsker, nemlig for mændene
41 pct. på øerne mod 33 pct. i Jylland og for kvinderne henholdsvis 39 pct. og 30 pct.

Spørgernes bedømmelse af værelserne falder i det store og hele sammen med de
unges egne udtalelser, men der er dog en del eksempler på, at spørgerne finder værelserne
kun tålelige eller ligefrem mangelfulde eller slette, selv om medhjælperne har erklæret sig
tilfredse, og tilsvarende har spørgerne betegnet værelserne som udmærkede, skønt medhjælperne nærer visse ønsker; hvor medhjælperne har været utilfredse, har spørgerne dog
aldrig fundet værelset udmærket.
I foranstående tabel 73 er vist, i hvilket omfang landbrugsmedhjælperne har adgang
til familiens opholdsstue eller folkestue. I tallene her og i det følgende er dog ikke medregnet
den femtedel af medhjælperne, der har oplyst at de er i familie med ejeren.
60 pct. såvel blandt mænd som kvinder har adgang til familiens opholdsstue; der
er en væsentlig forskel mellem Øerne og Jylland, særlig forsåvidt angår kvinderne, idet der
i Jylland i højere grad er adgang til opholdsstue end på Øerne. I disse tal er dog ikke medregnet dem, der foruden til opholdsstuen også har adgang til en folkestue; dette gælder for
22 pct. af kvinderne mod kun 11 pct. af mændene, og der er ingen forskel mellem Jylland
og Øerne. Med hensyn til dem, der kun har adgang til folkestue, er forholdet derimod det,
at dette er hyppigst for mændene med 22 pct. mod 15 pct. for kvinderne, og tallene er
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væsentlig større på Øerne end i Jylland, særlig for kvindernes vedkommende. Endelig
bemærkes, at det kun er ganske få procent, der hverken har adgang til opholds- eller folkestue, for mænd på Øerne drejer det sig dog om 6 pct.
De her nævnte tal må iøvrigt ses i forbindelse med, om medhjælpernes værelser kan
opvarmes. Der er i denne henseende en betydelig forskel mellem de enkelte i tabellen
nævnte grupper.
For dem, der har adgang alene til opholdsstue, kan kun 15—17 pct. af værelserne
opvarmes, lige mange blandt mænd og kvinder, medens dette gælder for praktisk taget
alle dem, der hverken har adgang til opholds- eller folkestue, og de øvrige grupper
ligger mellem disse to yderpunkter.
Der er yderligere foretaget en undersøgelse af, i hvilket omfang de unge benytter
sig af adgangen til opholds- og folkestuerne. I de tilfælde, hvor medhjælpernes værelse
ikke kan opvarmes, benytter 90 pct. af mændene sig af adgangen og for kvindernes vedkommende endog 95 pct., medens antallet er noget mindre, hvor medhjælperværelset kan
opvarmes, navnlig forsåvidt der alene er adgang til folkestue.
I halvdelen af folkestuerne findes der radio, ca. 60 pct. på Øerne og ca. 40 pct. i
Jylland, medens der i 95 pct. af opholdsstuerne er radio. Aviser findes i 80 pct. af folkestuerne, lidt flere på øerne, og i praktisk taget alle opholdsstuerne.
Ved en række af de i det foregående behandlede forhold kan der udskilles en vis
gruppe værelser, som ikke opfylder bestemmelserne i medhjælperlovens § 8.
Det må herved bemærkes, at ikke alle uoverensstemmelser med medhjælperlovens
forskrifter er ulovlige, idet loven giver kommunalbestyrelsen adgang til at tilsidesætte reglen om, at intet værelse må benyttes til natteophold for mere end to medhjælpere.
Af de mandlige medhjælpere på landbrugsejendomme bor 208 eller 32 pct. i værelser, der på eet eller.flere punkter er i uoverensstemmelse med medhjælperlovens forskrifter.
157 bor i værelser, der på eet punkt afviger fra medhjælperlovens forskrifter, 41 i værelser,
der på 2 punkter afviger fra lovens forskrifter og endelig 6 i værelser, der på 3 punkter
afviger fra lovens forskrifter. 120, 33 pct. af de kvindelige medhjælpere på landbrugsejendomme bor i værelser, der har mangler i sammenligning med lovens forskrifter, og heraf
bor 103, 16 og 1 i værelser, der afviger fra lovens forskrifter på henholdsvis 1, 2 og 3
punkter.
Den andel af medhjælperværelserne, der er i uoverensstemmelse med lovgivningens
forskrifter, er for mændenes vedkommende væsentligt større i Jylland end på Øerne, nemlig
34 pct. mod 26 pct.
Tabel 74. Procentvis andel af landbrugsmedhjælperne, der bor i værelser med mangler
i forhold til medhjælperlovens krav.
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Undersøgelsen viser endvidere, at mangler i forhold til lovgivningens krav hyppigere forekommer på de små ejendomme end på de større, jfr. foranstående tabel.
Blandt de forskellige mangler er et mindre rumfang, end medhjælperloven påbyder,
den almindeligste, men ved siden heraf er også tilsidesættelse af bestemmelserne om udskiftning af håndklæder, om værelsets møblering og om værelsets udgangsforhold af nogen
betydning. Hvor hyppigt de forskellige mangler forekommer, fremgår iøvrigt af nedenstående oversigt:
Tabel 75. Procentvis andel af landbrugsmedhjælpere, der bor i mangelfulde værelser
fordelt efter manglernes art.

Andre medhjælpere.

Som det fremgik af tabel 49, side 58, er det fortrinsvis kvinderne, som bor i medhjælperværelser (bortset fra landbrugsmedhjælperne), og navnlig for byernes vedkommende
er antallet af mænd i denne gruppe så lille, i hovedstaden endog praktisk taget nul, at der i
det følgende hovedsagelig vil blive behandlet de kvindelige medhjælpere samt de mandlige
medhjælpere i sognekommunerne. Det for medhjælperværelser i byerne anvendte tillægsskema er aftrykt som bilag s. 225.
En fordeling efter erhverv viser, at det for kvindernes vedkommende hovedsagelig
er husassistenter, der bor i medhja3lperværelser, nemlig omkring 80 pct., medens det
blandt mændene drejer sig om lærlinge, særlig indenfor håndværk og industri.
Det normale er, at de unge har deres eget værelse, men som det fremgår af nedenstående tal, er der dog også en del, som har fælles medhjælperværelser.
Unge i fælles medhjælperværelser i procent af samtlige unge i medhjælperværelser.

Mænd i provinsbyerne
— - stationsbyerne og sognekommuiierne
Kvinder i hovedstaden
- provinsbyerne
- stationsbyerne og sognekommunerne

25,5
33,5
9,2
21,4
10,6

pct.
—
—
—
—
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Fælles medhjælperværelser synes herefter at være noget hyppigere for mændene end for
kvinderne.
Der er foretaget en opgørelse af vinduesarealets størrelse, udtrykt i kvadratmeter.
For de egne værelsers vedkommende var der i hovedstaden knapt 10 pct. med et vinduesareal på under % m2, mod godt 25 pct. i provinsbyerne og sognekommunerne. Af fællesværelserne havde omkring 10 pct. et vinduesareal under % m2
Om en fjerdedel af hovedstadens og sognekommunernes værelser — såvel egne som
fælles —- er det oplyst, at de ikke kan låses, medens dette kun gælder for en tiendedel af
provinsbyernes værelser.
Af de kvinder, der har eget værelse, har i sognekommunerne 62 pct. vaskestedet i
selve værelset mod 52 pct. i provinsbyerne og kun 35 pct. i hovedstaden; her er det derimod
hyppigere, at man vasker sig i badeværelset eller på toilettet, idet procenten er 48 mod
34 pct. i provinsbyerne og kun 21 pct. i sognekommunerne. For de unge mænd i sognekommunerne er vaskestedet ofte bryggerset, nemlig for 34 pct., mens 25 pct. vasker sig på eget
værelse og lige så mange i badeværelse eller på toilet. Med hensyn til fællesværelserne skal
kun bemærkes, at vaskestedet her forholdsvis sjældnere er selve værelset.
Blandt kvinderne har i hovedstaden knapt 80 pct. adgang til bad mod knapt 70
pct. i provinsen og 50—60 pct. i sognekommunerne, medens dette kun gælder for 35 pct.
af mændene. Hvor der er fælles værelse, synes der i noget højere grad at være adgang til bad.
Medens alle værelserne i hovedstaden kan opvarmes, er dette ikke tilfældet i provinsen, således har af kvindernes egne værelser i provinsen 13 pct. ingen varme og i sognekommunerne 38 pct., og af mændenes værelser i sognekommunerne er endog 50 pct. uden
varme. For fælles værelsernes vedkommende er det dog betydeligt sjældnere, at de er uopvarmede.
Med hensyn til værelsernes udstyrelse med møbler oplyses det om 80—90 pct.,
at der ikke savnes nogen møbler.

Tabel 76. Oplysninger vedrørende opholdsstue.
Adgang til
opholdsstue

Plejer at
sidde i opholdsstue

Mænd i stationsbyerne og sognekommunerne. .
Kvinder i hovedstaden
Kvinder i provinsbyerne
Kvinder i stationsbyerne og sognekommunerne

I foranstående tabel 76 er beregnet, hvor mange procent der har adgang til opholdsstue, og hvor mange, der plejer at sidde der.
Medens under halvdelen af de unge kvinder i hovedstaden har adgang til opholdsstuen, er der i sognekommunerne adgang for 80 pct., og samme procent gælder for de unge
mænd i sognekommunerne. Yderligere er det bemærkelsesværdigt, at den givne adgang benyttes langt sjældnere i hovedstaden end i sognekommunerne.
Om adgangen til at modtage gæster har omkring 60 pct. af byernes unge kvinder
under 21 år erklæret, at de er frit stillet, medens den tilsvarende procent kun er 40 i sogne-
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kommunerne. For de unge kvinder over 21 år er forholdene mere ensartede i by og på land,
idet 65—75 pct. erklærer, at de frit kan modtage gæster. For mændenes vedkommende
er procenten 60 og 80, henholdsvis for dem under og over 21 år. De her nævnte procenter
gælder kun for de unge med eget værelse; for fællesværelserne er tallene åbenbart stærkt
præget af tilfældigheder. Det kan tilføjes, at omkring en halv snes procent erklærer, at de
overhovedet ikke kan modtage gæster, varierende fra 5 pct. for hovedstadens kvinder
over 21 år til 18 pct. for sognekommunernes kvinder under 21 år.
Med hensyn til spørgerens almindelige indtryk af værelsernes beskaffenhed bemærkes, at et stort antal af spørgerne — 20—30 pct. —• ikke er fremkommet med nogen udtalelse,
og der er derfor ikke anledning til at komme dybere ind på dette spørgsmål. Man får dog
det indtryk, at spørgerne i væsentlig mindre grad end med hensyn til de lejede værelser
anvender karakteriseringen „udmærket", men på den anden side er betegnelsen „mangelfuldt" eller „slet" dog ikke hyppigere end ved de lejede værelser. Det tilføjes, at kun yderst
få af de adspurgte selv har erklæret sig utilfredse, jfr. tabel 55.
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Særlige oplysninger om de gifte.
Der er ialt udfyldt særlige spørgeskemaer (jfr. s. 227) for 939 ægtepar, svarende
til 1,2 pct. af det samlede antal af ægtepar, hvor mindst een af ægtefællerne er under
25 år. Med udgangspunkt i oplysninger fra folketællingen 1940 kan man med god tilnærmelse beregne det samlede antal ægtepar, hvor manden er henholdsvis under og over
25 år, med fordeling efter hustruens alder, og på grundlag heraf kan man for hver aldersgruppe beregne, hvilken andel af det samlede antal ægtepar det foreliggende materiale
omfatter. Til belysning af materialets repræsentativitet er disse forholdstal anført nedenfor.

Det fremgår heraf, at materialets relative omfang er nogenlunde lige stort i de tre
hovedlandsdele. Ægtepar, hvor den ene ægtefælle er over, den anden under 25 år, er væsentligt svagere repræsenteret i materialet end ægtepar, hvor begge ægtefæller falder indenfor
ungdomsenquetens aldersklasser. Det fremgår også af spørgernes bemærkninger, at ægtemændene i flere tilfælde har forbudt deres hustruer at besvare spørgsmålene. Også herudover
kan man spore en tendens til, at f. eks. kvinder under 25 år, hvis ægtefælle måske er betydeligt over 25 år, har været mindre tilbøjelige til at bidrage til enqueten, måske fordi de har
anset ungdomsproblemerne for dem uvedkommende. Som helhed må det siges, at overensstemmelsen mellem aldersfordelingen i det foreliggende materiale og i hele befolkningen
er tilfredsstillende.

Erhvervsforhold.
For de gifte mænd er der foretaget en særskilt opgørelse af erhvervsfordelingen.
Tabel 78. De gifte mænds erhvervsfordeling.

Da hovedparten af de i undersøgelsen medregnede gifte mænd er 23—24 år, kan
tallene ikke sammenlignes med tallene for samtlige unges erhvervsfordeling, men gruppen
ufaglærte arbejdere synes dog at være forholdsvis stor.
Der er endvidere foretaget en undersøgelse af, i hvilket omfang de gifte kvinder
har selvstændigt erhverv. Der er tydelig forskel mellem hovedstaden, hvor 38 pct. af de
gifte kvinder under 25 år har selverhverv og provinsbyerne, hvor 21 pct. har selverhverv,
samt sognekommunerne, hvor kun 8 pct. har selverhverv. Kontor- og butikspersonale
udgør den største gruppe, nemlig 16 pct. i hovedstaden og 8 pct. i provinsbyerne, men
gruppen ufaglærte arbejdere er dog omtrent lige så talrig med 14 pct. i hovedstaden og 6
pct. i provinsbyerne. I sognekommunerne er de gifte selverhvervende kvinder fortrinsvis
husassistenter o. 1. Der synes at være en svag tendens i retning af, at de kvinder, der før
ægteskabet var beskæftiget ved husligt arbejde, i forholdsvis mindre grad har erhvervsarbejde efter ægteskabet. I hovedstaden havde således 36 pct. af husassistenterne erhvervsarbejde efter ægteskabet mod 44 pct. af fabriksarbejderskerne.
På spørgsmålet: Hvorfor har hustruen fortsat erhvervsarbejde? har omkring 80
pct. af de pågældende angivet økonomiske grunde, og på spørgsmålet: Hvorfor ophørte
hustruen med erhvervsarbejde? har omkring 70 pct. angivet grunden børnepasning.
Bolig- og bosætningsforhold.
Formålet med det særlige spørgeskema for gifte var dog først og fremmest at få
oplyst forholdene omkring bosætningen og i forbindelse hermed, under hvilke forhold de
unge ægtepar har fundet bolig.
På nogle af spørgeskemaerne er spørgsmålene om størrelsen af bosætningsudgifterne imidlertid ikke besvaret eller besvaret så mangelfuldt, at man ved bearbejdelsen
har måttet se bort fra dem. I andre tilfælde —• navnlig i landkommunerne — er spørgsmålet blevet misforstået, idet der er givet oplysning om samtlige etableringsomkostninger,
f. eks. ved køb af gård eller forretning. Efter frasortering af disse mangelfulde spørgeskemaer resterer et materiale på 832 spørgeskemaer.
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Spørgsmålet om størrelsen af bosætningsudgifterne er ofte besvaret ganske skønsmæssigt ved angivelse af runde tal. Det er også sandsynligt, at spørgsmålet om, hvilken
del af indboet, der er erhvervet ved gave, er temmelig uensartet besvaret, navnlig fordi
der har været usikkerhed om, hvorvidt bryllupsgaver skulle medregnes. Ligeledes må det
antages, at beløb, som de unge før giftermålet har modtaget som gave fra forældre eller
lignende til brug ved køb af indbo, i nogle tilfælde er opført som „gave" (i overensstemmelse
med vejledningen for spørgerne), i andre tilfælde som „alm. køb". De i det følgende meddelte oplysninger om gavernes andel af de samlede bosætningsudgifter må derfor tages
med forbehold.
I tabel 79 er der givet en oversigt over de 832 ægtepars fordeling efter bosætningsudgifternes samlede størrelse, og for hver hovedlandsdel er tillige angivet de gennemsnitlige bosætningsudgifter.
For samtlige ægtepar udgør de gennemsnitlige bosætningsudgifter herefter 3.750
kr. Dette gennemsnitstal er dog lidet typisk, idet kun 26 pct. af iagttagelserne ligger mellem 3.000 og 5.000 kr., medens ikke mindre end 29 pct. af ægteparrene har opgivet udgifter
på under 2.000 kr. Den gennemsnitlige bosætningsudgift ligger i landkommunerne væsentligt lavere end i byerne^Når provinsbyerne viser et noget højere gennemsnitstal end ho-
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vedstaden, skyldes dette navnlig, at de meget beskedne udstyr (på mindre end 1.000 kr.)
forekommer ret sjældent i provinsbyerne. Dette hænger atter sammen med, at en ret betydelig del af ægteparrene i hovedstaden ved tidspunktet for spørgeskemaernes besvarelse
endnu ikke havde etableret sig med egen lejlighed, men boede hos mandens eller hustruens
forældre eller i et lejet værelse. Beregnes de gennemsnitlige bosætningsudgifter alene for
ægtepar, der på tidspunktet for enqueten havde selvstændig lejlighed (heri ikke medregnet ægtepar med eget hus), bliver beløbene praktisk taget ens i hovedstad og provinsbyer.
Tabel 80 viser, hvorledes de gennemsnitlige bosætningsudgifter varierer med mandens alder ved ægteskabets indgåelse. Det ses, at der er en, om end ikke særlig udpræget,
tendens til, at bosætningsudgifterne stiger med stigende gifterrnålsalder.
Tabel 81 viser bosætningsudgifternes gennemsnitlige størrelse for hver boligtype.

Det må bemærkes, at materialet ikke altid tillader en nøje sondring mellem „selvstændige 1-værelses lejligheder" og „lejede værelser iøvrigt". Det er derfor muligt, at der
blandt de ægtepar, der er henført til gruppen „selvstændig 1-værelses lejlighed" er nogle,
som rettelig burde være grupperet som boende i lejet værelse. Bosætningsudgifterne for
ægtepar, der bor hos den ene ægtefselles forældre eller i lejet værelse, er som foran nævnt
væsentligt lavere end gennemsnittet, men udgør dog (som det fremgår af tabel 81) ca.
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3.000 kr. pr. ægtepar. Når tallet ikke er lavere, hænger det formentlig sammen med, at en
stor del af disse ægtepar ikke af økonomiske grunde, men alene på grund af boligmangelen
må bo hos forældrene. Det kan i denne forbindelse nævnes, at blandt de ægtepar i hovedstaden, hvis ægteskab er indgået i 1946, havde kun lidt over halvdelen egen lejlighed eller
hus på tidspunktet for enquetens afholdelse.
Man har endvidere foretaget en beregning af de gennemsnitlige bosætningsudgifter
for ægtepar, der er blevet gift i henholdsvis 1946, 1945 o. s. v., jfr. tabel 82. Beregningen
omfatter kun ægtepar med selvstændig lejlighed (herunder ikke eget hus).
Tallene viser ikke nogen udpræget stigning gennem de senere år, således som man
måske kunne vente som følge af stigende priser og større knaphed, navnlig for de billigere
arter og kvaliteter af indbogenstande. Tallene tyder med andre ord på, at den tendens til
stigende udgifter, som prisstigningen og mangelen på de billigere varer indebærer, er blevet
opvejet af, at man udskyder indkøbet af de genstande, der ikke eller kun vanskeligt kan
fås, og således foreløbigt klarer sig med et mindre indbo. Ganske vist er gennemsnittet for
de ægteskaber, der er indgået før 1944, en del lavere end for de følgende år, men det må
erindres, at den del af de undersøgte ægtepar, hvis ægteskab ligger forud for 1944, gennemgående må være blevet gift i en yngre alder end den for hele materialet gennemsnitligt
gældende, og dette kan måske alene forklare de lavere bosætningsudgifter, jfr. tabel 80.

I tabel 83 er ægteparrene delt efter mandens erhverv, og de gennemsnitlige bosætningsudgifter er beregnet for hver erhvervsgruppe. Under hensyn til materialets ret beskedne omfang har det kun været muligt at foretage en ganske grov erhvervsfordeling.
Grupperingen er foretaget efter den pågældendes erhverv på tidspunktet for enquetens
afholdelse, men under hensyn til den grove erhvervsinddeling, der er anvendt, må det
antages, at resultatet er praktisk taget det samme, som man ville få ved en gruppering
efter erhvervet på tidspunktet for ægteskabets indgåelse. Det ses, at der er meget store
forskelle mellem bosætningsudgifternes niveau for de forskellige sociale grupper. For
funktionærer og underordnede tjenestemænd ligger tallet således dobbelt så højt som for

ufaglærte arbejdere. Under gruppen, „andre" indgår bl. a. selvstændige håndværkere
og handlende.
Man har hidtil kun betragtet bosætningsudgifternes samlede sum for de forskellige
kategorier af ægtepar. I det følgende skal der gøres nogle bemærkninger om, hvorledes
bosætningsudgifterne fordeler sig på almindeligt køb, afbetalingskøb og gaver, samt på
hvilket tidspunkt udgifterne er afholdt, og i hvilket omfang der er optaget lån til dækning
af bosætningsudgifterne.
Tabel 84. Ægteparrene fordelt efter størrelsen af de samlede bosætningsudgifter og efter den
måde, hvorpå indboet er anskaffet. Hele landet.

Tabel 84 viser ægteparrenes fordeling efter den måde, hvorpå indboet er anskaffet,
og efter størrelsen af de samlede bosætningsudgifter. Ved „almindeligt køb" forstås køb
på grundlag af opsparede midler eller optagne lån samt køb på kredit bortset fra egentlige
afbetalingskøb. Godt en trediedel af ægteparrene har anskaffet hele indboet ved almindeligt
køb, og en anden trediedel har købt på afbetaling, oftest i forbindelse med almindeligt køb.
I 9 pct. af tilfældene er hele indboet anskaffet ved afbetalingskøb, og det drejer sig her
gennemgående om ret beskedne udstyr.
Køb på afbetaling spiller en meget forskellig rolle i de tre hovedlandsdele, som det
nærmere fremgår af tabel 85, hvor bosætningsudgifternes samlede sum (3,1 mill. kr.) er
fordelt procentvis på almindeligt køb, afbetalingskøb og gaver. I hovedstaden omfatter
afbetalingskøb 35 pct. af den samlede sum, i provinsbyerne 19 pct. og i landkommunerne
kun 9 pct. For de mellemstore udstyr (2.000—5.000 kr.) i hovedstaden er op mod halvdelen
af de samlede køb sket på afbetaling. Den procent, der angiver afbetalingskøbenes andel
af de samlede beløb, er faldende med stigende bosætningsudgifter. Et mere præcist udtryk
for, i hvilken grad tilbøjeligheden til (og muligheden for) at købe på afbetaling afhænger
af de pågældende ægtepars økonomiske stilling, får man dog ved — som det er sket i
tabel 86 — at gruppere ægteparrene efter det til almindeligt køb anvendte beløb og undersøge, hvilken rolle afbetalingskøbene spiller i hver af de herved fremkomne grupper.

Tabel 85. Samlede bosætningsudgifter 'procentvis fordelt efter anskaffelsesmåden.

Tabel 86 viser, at de ægtepar, som har købt på afbetaling, udgør en mindre procent,
jo større beløb der er anvendt til almindeligt køb. Dette svarer til det almindelige indtryk,
hvorefter afbetalingskontrakten i første række er en nødhjælp for den, der ikke kan præstere
kontant betaling. Men af tabellens sidste kolonne vil man tillige se, at den gennemsnitlige
værdi af afbetalingskøbene for de ægtepar, der i det hele taget har købt på afbetaling, er
konstant, eller (for hovedstadens vedkommende) endog stigende med stigende beløb for
almindeligt køb. Det er altså i vidt omfang også således, at ægtepar, hvis økonomiske stilling
tillader en forholdsvis stor kontant udbetaling ved bosætningen, tillige har den relativt
store og sikre indta^gt, som gør det muligt at købe på afbetaling — og benytter sig af
denne mulighed.
Til yderligere belysning af spørgsmålet om hyppigheden af afbetalingskøb er i
tabel 87 angivet, hvilken procentvis andel af ægteparrene inden for de vigtigste erhvervsgrupper, der har købt på afbetaling. Man vil lægge mærke til, at afbetalingskøb forekommer
særlig hyppigt blandt arbejdsmænd i byerne, og at funktionærstanden ikke benytter
afbetaling i større omfang end de faglærte arbejdere.
Som det allerede fremgik af tabel 85, er omkring 15 pct. af bosætningsudgifterne
angivet at være erhvervet ved gave. Det er foran nævnt, at spørgeskemaernes oplysninger
på dette punkt må tages med forbehold. Gavernes andel af de samlede bosætningsudgifter
er omtrent lige stor i de tre hovedlandsdele og er stigende med stigende bosætningsudgifter,
fra 12 pct. for udstyr til et samlet beløb af under 2.000 kr. til 23 pct. for udstyr på 10.000 kr.
og derover.
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Tabel 86. Køb på afbetaling i forhold til det almindelige køb.

Tabel 87. Ægtepar med køb på afbetaling i pct. af samtlige ægtepar.

I tabel 89 er de samlede bosætningsudgifter, ialt 3,1 mill, kr., fordelt efter anskaffelsesmåden og efter anskaffelsestidspunktet (før, under og efter bosætningen). Ca. 30 pct.
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af udstyret anskaffes før bosætningen, omtrent ligeligt fordelt mellem manden og hustruen,
og lidt over halvdelen anskaffes i forbindelse med selve bosætningen. Det må dog bemærkes,
at der på dette punkt er ret væsentlige forskelle mellem forholdene i de forskellige landsdele.
Om de ægtepar, der på spørgeskemaet har angivet at have optaget lån (bortset
fra afbetaling) i forbindelse med bosætningen kan endelig oplyses, at det drejer sig om
9 pct. af det samlede antal (15 pct. i hovedstaden, 10 pct. i provinsbyerne og kun 4 pct.
i landkommunerne). Lånene var gennemsnitlig på ca. 1.800 kr., og i 40 pct. af tilfældene
drejede det sig om beløb på under 1.000 kr. Optagelse af lån forekom hyppigst i den gruppe,
hvis bosætningsudgifter var mellem 3.000 og 4.999 kr., hvor 13,5 pct. af ægteparrene
havde optaget lån i forbindelse med bosætningen.

Fritidsudnyttelsen.
Et væsentligt led i ungdomsenqueten er forsøget på at give et billede af ungdommens fritidsinteresser. Man har derfor spurgt om de unges forhold til en række fritidsbeskæftigelser og kulturelle foreteelser og derudover søgt at danne sig et almindeligt indtryk af de unges hovedinteresser. Man har til dette formål dels bedt de unge om at anføre
deres to hovedinteresser, dels mere konkret spurgt om, hvad de har været beskæftiget
med i deres fritid i løbet af den sidste uge. Forinden der redegøres for resultaterne af undersøgelserne vedrørende de enkelte interesseområder, skal der på grundlag af de to nævnte
spørgsmål i det følgende gives en almindelig oversigt over ungdommens fritidsinteresser.
Det må dog i denne forbindelse understreges, at svarene på de to spørgsmål om
henholdsvis hovedinteresserne og anvendelsen af fritiden i den sidste uge ikke direkte kan
sammenholdes, idet undersøgelsen blev foretaget i to vintermåneder (november og december 1946), således at sommerbetonede hovedinteresser næppe vil forekomme i den faktiske
fritidsudny ttelse.
De vigtigste fritidsinteresser.

Punkt VI 18a. i spørgeskemaet lød således: Hvilke to ting interesserer Dem mest af
det, De foretager Dem i Deres fritid? Hovedparten af de unge har i overensstemmelse hermed anført to fritidsinteresser, men en del angav dog kun een interesse, medens andre slet
Tabel 90. Besvarelserne af enquetens spørgsmål om de to vigtigste 'fritidsinteresser.
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ikke kunne anføre nogen særlig interesse. Det procentvise antal i de tre grupper er anført
i foranstående tabel.
Antallet af unge, som ikke har oplyst at nære interesse for nogen fritidsbeskæftigelser, varierer mellem 3 og 12 pet.; gennemgående er procenten lidt højere for mænd end
for kvinder, og særlig er der forholdsvis mange indifferente blandt sognekommunernes
mænd.
De unge med kun een angiven fritidsinteresse udgør 13—25 pct. De gifte personer
har højere procenttal end de ugifte, bortset fra hovedstadens gifte mænd, medens der ikke
iøvrigt kan påvises tydelige forskelligheder.
Fritidsinteresserne, som de er anført af de unge selv, frembyder en broget mangfoldighed. Ved bearbejdelsen har man dog søgt at samle interesserne i nogle hovedgrupper, således som det fremgår af de følgende tabeller 92, 93 og 94. Selve afgrænsningen i de nævnte
hovedgrupper kræver i visse tilfælde et skøn, ligesom besvarelserne kan have været tvetydige. F. eks. kan gruppen spil — der omfatter kortspil, skakspil m. v. — også omfatte
nogle, der ved spil har forstået musik, men for så vidt skemaets øvrige oplysninger tyder
herpå, er vedkommende besvarelse dog henført til musikudøvelse. Tilsvarende kan gruppen
„at høre musik"' også omfatte nogle, der er udøvende.
I tabel 95 er meddelt de absolutte tal for, hvor mange unge der har anført hver
enkelt af de forekommende fritidsbeskæftigelser.
For at give et samlet udtryk for, hvilke fritidsbeskæftigelser de unge fortrinsvis
interesserer sig for, er der imidlertid i de følgende tabeller foretaget en procentvis opgørelse
af interesserne. Ved denne beregning er også taget hensyn til den del af de unge, som kun
har anført een interesse, idet man i opgørelsen har valgt at medregne hver af disse dobbelt
ud fra den betragtning, at når der kun er opgivet een interesse, kan det betyde, at den er
så meget mere intensiv. Imod denne opgørelsesmetode kan ganske vist anføres, at det
ligeså vel kunne tænkes, at de pågældende med kun een angiven interesse ikke er særligt
aktivt anlagte, men da beregningen kun har til opgave at give et mere vagt billede af,
hvad der mest interesserer de unge, har man ment at turde anvende den nævnte metode.
I denne forbindelse bemærkes, at enkelte af de unge har anført tre fritidsbeskæftigelser, og man har i disse tilfælde måttet udelade den af interesserne, som man efter et
skøn har anset for den mindst betydningsfulde.
Fritidsbeskæftigelserne er grupperet efter, om de hovedsagelig foregår i eller uden
for hjemmet. Også om denne gruppering gælder det, at afgrænsningen volder vanskeligheder. Således kan såvel musikudøvelse som kortspil o. 1. foregå både i hjemmet og udenfor;
men man har henført musikudøvelse til hj emmelivet, fordi øvelserne normalt foregår i hj emmet,
medens kortspil og skakspil m. v. er henført til .,udenfor hjemmet", fordi man skønner, at
dette er det hyppigst forekommende.
I tabel 91 skal først anføres følgende sammendrag med fordeling efter hjemmeog udeinteresser, som derefter nærmere belyses i tabel 92.
Kvindernes hovedinteresser ligger fortrinsvis ved hjemmesysierne, særlig for de
gifte kvinders vedkommende, men også blandt de ugifte kvinder er over halvdelen af deres
hovedinteresser knyttet til hjemmelivet. For de ganske unge kvinder under 20 år varierer således hjemmeprocenten fra 51 pct. i hovedstaden til 58 pct. i sognekommunerne; for de noget
kvinder over 20 år er hjemmeprocenten endnu større, fra omkring 57 pct. i byerne til ældre
66 pct. i sognekommunerne, og for de gifte kvinder er hjemmeinteresserne altovervejende,
74 pct. i provinsbyerne, 79 pct. i hovedstaden og 86 pct. i sognekommunerne.
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For mændenes vedkommende knytter fritidsinteresserne sig i væsentlig mindre
grad til hjemmelivet. For de ganske unge under 20 år ligger procenten i byerne omkring
33 pct. og i sognekommunerne på 40 pct., for de ældre over 20 år er forholdet omtrent det
samme, bortset fra hovedstaden, hvor hjemmeprocenten er lidt højere, 39 pct. Endelig
bemærkes, at hjemmeinteresser udgør 55 pct. af samtlige angivne interesser for de gifte
mænd i byerne og 65 pct. for mænd i sognekommunerne.
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Der skal dernæst gives en nærmere omtale af de enkelte grupper af fritidsinteresser.
Læsning i almindelighed: Herunder er optalt ikke alene „læsning", men også
„bøger" — „romanlæsning"' — „ugeblade" — „poesi". Kun forsåvidt der er angivet specielle
fagstudier, er dette henført til den følgende gruppe „læsning af specialemner", men dette
kan naturligvis også fremkomme i nærværende gruppe. I øvrigt fremgår det af det foran
anførte, at „læsning i almindelighed" spænder over mange felter, fra den mest overfladiske
ugebladslæsning til dybtgående fordybelse i tungtvejende værker.
Af tabellen fremgår det, at læsning udgør en af de unges vigtigste fritidsinteresser.
Dette gælder især for de gifte, hvor læsning udgør 20—27 pct. af deres samlede hovedinteresser, medens procenten for de ugifte varierer mellem 12—21 pct. I byerne er læseprocenten blandt de ugifte noget højere for kvinder end for mænd, især for de unge under 20 år,
hvorimod der synes at være en modgående tendens i sognekommunerne.
Læsning af specialemner: Denne gruppes indhold fremgår af det ovennævnte, og
det skal kun anføres, at sprog nævnes i hovedparten af besvarelserne. Det er især i hovedstaden, at de unge har angivet disse interesser, og selv her er procenten kun beskeden, højest
for ugifte kvinder over 20 år med 3,8 pct.
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Håndarbejde: 55 pet. af denne gruppe har kun anført „håndarbejde", medens knapt
30 pct. har anført strikning, 15 pct. syning og ganske enkelte broderi, hækling, m. v.
Praktisk taget ingen mænd beskæftiger sig med disse arter af håndarbejde, og
blandt kvinderne har de gifte de største procenter, varierende fra 35 pct. i hovedstaden til
49 pct. i sognekommunerne, medens de ugifte under 20 år har væsentligt mindre interesse
for håndarbejde, idet deres procenter er varierende fra 13 pct. i hovedstaden til 29 pct. i
sognekommunerne.
Tegning, maling: Herunder er også medregnet porcellænsmaling. Forskellene
mellem de enkelte grupper er for små til, at der kan drages nogen slutninger.
Husflid: Under denne gruppe er medregnet en lang række forskelligartede beskæftigelser. Ca. 40 pct. af besvarelserne har blot anført „husflid", medens der under hver af
betegnelserne „radioteknik", „fotografering" og „mekanik" indgår 10 pct. Yderligere kan
nævnes „modelflyvning", „modelskibsbygning", „snedkerarbejde", „kemiske forsøg", „motorbygning" foruden en snes andre beskæftigelser.
Husflid nævnes kun af ganske få kvinder, og blandt mændene særlig af de gifte,
7—8 pct. i provinsen og 10 pct. i hovedstaden, medens interessen er mindst blandt de ugifte
over 20 år, ca. 4 pct. såvel i by som på land.
Musikudøvelse: Blandt kvinderne er klaverspil dominerende med 55 pct. af dem,
der har musikudøvelse som hovedinteresse, efterfulgt af sang med 21 pct. medens det
blandt mændene er harmonikaspil, som er dominerende med 40 pct. efterfulgt af klaver med
knapt 20 pct. Der er dog betydelige forskelle mellem landsdelene.
Der er ikke store svingninger i procenttalene for musikudøvelse, men for de gifte
er tallene dog en del lavere, særlig i provinsbyerne, ligesom mændene synes at have mindre
musik(sang)interesse end kvinderne.
Samleinteresser: Frimærkesamling er her domiüerende. En del har anført grammofonplader, og disse er medregnet ud fra den betragtning, at hovedinteressen for vedkommende
ligger i selve dette at samle plader af bestemte orkestre, sangere etc., men afgrænsningen
overfor gruppen: at høre musik, er selvfølgelig meget vag.
Det er kun yderst få kvinder, som har samleinteresser, og blandt mændene især i
hovedstaden synes det fortrinsvis at være de ganske unge under 20 år som samler.
Pasning af dyr eller have: Halvdelen af denne gruppe er havearbejde, og resten
fordeler sig på brevduer (pasning og ikke spil på disse), hundedressur, hønsehold, akvarium,
biavl, hesteavl m. v.
Kun få kvinder har disse beskæftigelser som hovedinteresse, og blandt mændene
er det hovedsagelig de gifte, som går op i disse sysler; procenterne varierer fra 4—5 pct. i
byerne til 13 pct. i sognekommunerne.
Forskellige hjemmesysler: I denne gruppe, som kun er talsvag, indgår så forskellige
beskæftigelser som brevskrivning, kryds- og tværsløsning, forfattervirksomhed m. v.
Radiolytning: De gifte mænd har de højeste procenter varierende fra 7 pct. i sognekommunerne til 5% pct. i provinsbyerne og 3% pct. i hovedstaden, og det bemærkes endvidere, at i provinsen har også de unge ugifte kvinder mindre radiointeresse end mændene.
Hjemmeliv i almindelighed: Herunder er medregnet „hjemmeliv", „børnene", „husgerning", „madlavning" m. v. Som et kuriosum kan det nævnes, at der her er medregnet to,
som har anført „at ryge".
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De gifte personer, og dette gælder især kvinderne, har — ganske forståeligt — væsentlig højere procenter end de ugifte. Det bemærkes, at tallene er højest i hovedstaden med
7 pct. for mænd og 12 pct. for kvinder, mod henholdsvis 6 pct. og 8% pct. i provinsbyerne
og 414 pct. og 7% pct. i sognekommunerne. Blandt de ugifte personer er der i sognekommunerne kun omkring 1 pct., der har anført det formentlig temmelig passive „hjemmeliv",
og af byernes unge mænd under 20 år drejer det sig om mindre end % pct. mod op mod
2 pct. for de unge mænd over 20 år, og for kvindernes vedkommende er procenttalenne i de
to aldersgrupper henholdsvis 2—3 pct. og 4y2 pct.
Undervisning: Knapt halvdelen i denne gruppe har anført ,,uddannelsen" og et
lignende antal „aftenskole", medens de øvrige har anført „husholdningsundervisning" eller
„studiekreds". Det er i det store og hele kun få, der har anført undervisning som en hovedinteresse, ikke over 2 pct. i nogen af grupperne, og der er ikke nogen forskelligheder i tallene,
som giver anledning til bemærkninger.
Sportsudøvelse: Denne gruppe er, ved siden aflæsning, den vigtigste af ungdommens
fritidsinteresser, og som det senere vil blive påvist, er det en mangfoldighed af sportsgrene,
som indgår heri. Det kan præciseres, at i gruppen indgår også gymnastik og idræt.
Blandt mændene er der overalt større sportsinteresse end blandt kvinderne, og de
gifte personer har gennemgående væsentlig mindre interesse end de ugifte; en undtagelse
herfra danner dog de gifte mænd i hovedstaden, der har lige så høj procent som de .ugifte
mænd over 20 år. Blandt byernes ganske unge mænd under 20 år er interessen en del større
end blandt de noget ældre over 20 år, således er procenten i hovedstaden henholdsvis 19 og
13 og i provinsbyerne 26 og 17, hvorimod der ikke i de øvrige grupper er nogen afgørende
forskel mellem de ganske unges og de noget ældres sportsinteresse.
Hjemmeværn er udtaget som en særlig gruppe. Det er praktisk taget kun ugifte
mænd, som interesserer sig herfor, hovedsagelig i hovedstaden.
Dans: Herunder er medregnet folkedans, hvorimod step, akrobatik og ballet er
henført til sport.
Tallene synes ikke særlig høje; muligvis skjuler der sig danseinteresse bag tallene
for „samvær med andre" og „høre musik", og man kan vel ikke bortse fra muligheden af,
at enkelte unge ikke har ment at ville opgive dans som en hovedinteresse.
I hovedstaden har cle unge under 20 år den største danseinteresse med 9 pct. og
7 pct. for henholdsvis kvinder og mænd, medens procenterne for de ældre over 20 år er
3% pct- og for de gifte under 1 pct.
I provinsen er tallene gennemgående mindre, og forskellighederne er ikke så skarpe
som i hovedstaden; det kan fremhæves, at de unge mænd over 20 år i sognekommunerne har
en noget større procent end de yngre.
Jagt, fiskeri, sejlsport: I denne gruppe er mændene dominerende, og endvidere bemærkes, at procenten for mændene i hovedstaden kun ligger omkring 2 pct. mod ca. 10 pct.
i provinsen. Der er ingen væsentlige forskelligheder mellem gifte og ugifte, bortset fra provinsbyerne, hvor de ugifte over 20 år har lidt større interesse end de to øvrige grupper.
Udflugter, spejderliv: Heri indgår såvel det frie som det af forskellige ungdomsorganisationer organiserede lejrliv, endvidere vandreture, week-endture og ture på cykel,
motorcykel og automobil.
Disse former for friluftsliv forekommer hyppigere bla Ddt mændene end kvinderne,
og i hovedstaden er der en klar forskel mellem, de unge under 20 år, hvor henholdsvis mænd
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og kvinder har 12^2 pct. °g 8% Pct., og unge over 20 år, der har 8 pct. og 6 pct., medens
de gifte kun har en interesseprocent på henholdsvis 6 og 2.1 provinsbyerne har alle 3 grupper
af mænd 13—14 pct., medens der for kvindernes vedkommende er omtrent samme
forskelligheder som i hovedstaden. Endelig bemærkes, at i sognekommunerne er linien
den samme som i hovedstaden, men procenterne er noget lavere.
Spadsereture: Herunder indgår også traveture samt enkelte, der „ser på vinduer".
Kvinderne har de højeste procenter, mellem 3—5 pct., og i byerne er det endvidere bemærkelsesværdigt, at de gifte har særlig høje procenter.
Samvær med andre: Op mod halvdelen af denne gruppe har anført „kammeratligt
samvær", omkring en fjerdedel „samvær med kæresten", og resten „besøg i hjemmet",
„more sig'", „gå på besøg", „restauration", „samtaler og diskussion''.
For de gifte er tallene mindre end for de ugifte, og blandt de ugifte mænd er interessen for samvær med andre størst blandt de noget ældre over 20 år, medens der for kvindernes vedkommende ikke er nogen tilsvarende forskel.
Spil: Hovedparten i denne gruppe har anført kortspil uden nærmere specifikation,
og iøvrigt har en snes procent af mændene, men ingen af kvinderne, anført skakspil, og
6 pct. af mændene nævner billard.
Blandt kvinderne udgør spil mindre end 1 pct. af deres hovedinteresser, for de giftes
vedkommende dog noget mere, medens mændene er noget mere spilleinteresserede; således
er procenten i sognekommunerne 4—5 pct. og i hovedstaden varierende fra l1/^ pct. for de
unge under 20 år til 3^2 pct. for de gifte, medens mændenes spilleinteresse i provinsbyerne synes at være noget mindre.
Foreningsliv: Herunder er ikke alene medregnet de, der angiver foreningsliv, eventuelt med tilføjelse af foreningens art, men også den relativt talrige gruppe, der anfører
politik, idet man er gået ud fra, at vedkommende aktivt deltager i politisk foreningsarbejde.
Det må iøvrigt bemærkes, at nogle af de ellers nævnte fritidsinteresser udøves gennem foreninger, således sport, spejderliv, musik og sang.
I sognekommunerne synes selve foreningslivet som hovedinteresse ikke at spille
nogen som helst rolle for de unge, og selv i hovedstaden, hvor procenten er højest, synes
denne specielle interesse ikke at være særlig hyppig, idet procenten for mændene varierer
fra 3^2 P°t- for de ugifte under 20 år til 5 pct. for de gifte, medens kvinderne ligger omkring
1. pct.
Biograf: Biografinteressen er overalt størst for de unge under 20 år, og mindst hos
de gifte; den eneste undtagelse fra denne regel er provinsbyernes mænd, hvor de unge
over 20 år har den største procent. I hovedstaden er procenterne ens for mænd og kvinder,
varierende fra 7*4 pct. for dem under 20 år til 5 pct. for de gifte, medens der blandt sognekommunernes kvinder synes at være en kende mindre biograf interesse end blandt mændene,
idet procenten for de unge under 20 år er henholdsvis 3,9 pct. og 5,2 pct. og for dem over
20 år henholdsvis 2,6 pct. og 3,9 pct.
At hore musik: De ugifte over 20 år har som hovedregel størst musikinteresse, og de
gifte mindst, men forskellighederne er ikke store. Iøvrigt skal kun bemærkes, at hovedstadens mænd har de højeste procenter, 7,3 pct. for de unge over 20 år og 3,6 pct. for de gifte.
At overvære sportskampe: Tallene i denne gruppe er meget små, i byerne ikke over
2 pct. og i sognekommunerne praktisk taget 0. Dette må ses i forbindelse med, at de unge
sportsinteresserede som hovedregel også er sportsudøvende, og derfor medregnet under
den pågældende gruppe.
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Teater, foredrag: Herunder også koncerter, religiøse møder, musæumsbesøg.
Kun i hovedstaden er der na^vneværdige tal for denne gruppe, og de unge over
20 år har her de højeste procenter, 2,9 pct. og 2,3 pct. for henholdsvis mænd og kvinder,
medens procenterne for de yngre og for de gifte ligger omkring 1 pct.
De her omhandlede tabeller skulle give et billede af, hvorledes de unges hovedinteresser fordeler sig på de forskellige områder. Det må præciseres, at tallene ikke siger noget
om, hvorledes den samlede fritid udnyttes, og endvidere skal erindres om, at de unge skulle
angive to hovedinteresser, men dette indebærer selvfølgelig en vis vilkårlighed, idet en del
unge faktisk har flere, og for dem måske ligeværdige, interesser, medens andre kun har en
enkelt, og måske ikke særlig intensiv, interesse, og andre igen slet ingen egentlig interesse.
Såfremt alle havde opgivet to fritidsinteresser, kunne man direkte af tabellernes
tal — ved nemlig at gange disse med to — have aflæst, hvor mange procent af de unge,
der gik op i pågældende fritidsinteresser. Dette lader sig imidlertid ikke gøre, idet adskillige
kun har anført een fritidsinteresse og andre slet ingen. Man har derfor foretaget en direkte
opgørelse af, hvor mange gange de forskellige fritidsinteresser er anført og derefter beregnet
disses antal som procent af det samlede antal unge. De således beregnede procenter er
som det fremgår af beregningsmåden minimumstal for de pågældende hovedinteressers
betydning for ungdommen. Tallene er anført i tabel 93, som er opbygget på samme måde
som tabel 92.
I denne forbindelse skal meddeles følgende tabel over hvor mange procent af de
unge, der har overvejende hjemmeinteresser, og som kun har anført een interesse; til sammenligning er anført de tilsvarende tal for de unge, som har anført to fritidsinteresser.

For adskillige grupper er der større „hjemmeprocent" for de unge, som kun har
anført een interesse; dette gælder især for de ugifte i hovedstaden og sognekommunerne,
(her dog bortset fra mænd over 20 år) samt de gifte i sognekommunerne, hvorimod der ikke
er nogen forskel for de gifte i hovedstaden samt grupperne i provinsbyerne.
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Tabel 94. Procentdel af de unge, der har følgende hovedinteresser.
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Tabel 94 fortæller i og for sig ikke væsentligt andet end tabel 92, men er medtaget af hensyn til sammenligningen med den følgende detaillerede oversigt i tabel 95
over alle i undersøgelsen forekommende hovedinteresser. I modsætning til de øvrige
tabeller i dette afsnit rummer den følgende tabel de absolutte antal af unge, som har
nævnt de pågældende interesser.
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En udtømmende besvarelse af dette spørgsmål ville kræve udarbejdelse af et
egentligt tidsskema, hvor der nøje blev gjort rede for enhver beskæftigelse — aktiv eller
passiv — i løbet af aftenen med angivelse af den medgåede tid. Man fandt det imidlertid
ugørligt at gennemføre en så detailleret undersøgelse indenfor denne enquetes rammer og
koncentrerede sig derfor om at få oplyst arten af hovedbeskæftigelsen eller hovedbeskæftigelserne på pågældende aften m. v. Afgørelsen heraf har ofte måttet bero på et skøn,
og i adskillige tilfælde har spørgerne fundet det naturligt at angive to eller flere beskæftigelser samme aften, men der har øjensynlig ikke været nogen ganske ensartet praksis i
denne henseende. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at man ved at fremhæve en enkelt
form for fritidsanvendelse , kommer til at give et noget fortegnet billede af ungdommens
fritidsbeskæftigelser, idet den mere passive slappen af og udhvilen i hjemmet ikke bliver
fremhævet i tilstrækkeligt omfang. Gennem instruktioner til spørgerne søgte man dog at
begrænse denne fejlkilde noget. Det må endvidere betones, at enqueten kun meget periferisk berører forholdet til det andet køn.
Det følger af det her fremhævede, at det foreliggende materiale kun kan give et
delvist billede af de unges fritidsudnyttelse og det må iøvrigt ses i forbindelse med de
følgende enkeltundersøgelser af ungdommens indstilling til de konkret angivne fritidsbeskæftigelser samt den foregående undersøgelse om, hvad de unge har anført som deres
hovedinteresser.
Først og fremmest må det imidlertid bemærkes, at undersøgelsen er foretaget i
november-december og derfor kun kan sige noget om fritidsudnyttelssn på denne årstid.

Betragter man først ungdommens aftenbeskæftigelse, kan man få temmelig pålidelige tal for, hvor mange af de unge, som ikke har været udenfor hjemmet i nogen af den
pågældende uges 7 aftener. Det bemærkes, at man herved har set bort fra dem, der har
været syge. I følgende tabel er disse „hjemmeværende" anført i procent af det samlede
antal unge.
Tabel 96. Antal unge, som udelukkende har været hjemme om aftenen, i procent
af samtlige unge.

Blandt de ugifte er det kun ganske få procent, som udelukkende har opholdt sig
hjemme alle ugens 7 aftener; der er ikke større forskelligheder mellem de enkelte grupper,
men det synes dog, som om de unge fra landet i lidt højere grad end i byerne bliver hjemme,
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og at de unge fra 18—21 år både i by og på land har de laveste „hjemmeprocenter". Blandt
de gifte er der derimod betydeligt flere „hjemmemennesker", og dette gælder især i sognekommunerne, hvor 23 pct. af mændene og 33 pct. af kvinderne har været hjemme hver
aften ugen igennem.
Man har iøvrigt fordelt fritidsanvendelserne i 18 forskellige grupper, og for hver af
disse er det i tabel 97 beregnet, hvor mange procent af de unge der mindst en gang i ugens
løb har anvendt fritiden på den anførte måde. Endvidere har man foretaget en fordeling
efter, hvor mange af de unge, der har opgivet at have anvendt 1 aften, 2 aftener o. s. v.
på denne måde, og summen af disse 7 procenttal (ialt-tallene) angiver, hvor mange procent
af de unge, der mindst 1 gang i løbet af en uge har været beskæftiget således. For overskuelighedens skyld er disse ialttal gentaget i tabel 98.
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På grundlag af fordelingen efter hvor mange aftener de unge har været beskæftiget på de anførte måder, er der dernæst i tabel 99 beregnet tal for det gennemsnitlige
antal aftener, som de pågældende unge har været beskæftiget således. I hovedstaden har
f. eks. 14,6 pet. af de unge været beskæftiget mindst 1 aften med erhvervsarbejde, og
gennemsnitligt har disse 14,6 pct. været beskæftiget 2,3 aftener med erhvervsarbejde.

Endelig er der foretaget en beregning, der skulle give et udtryk for, hvor mange
procent af hele ungdommen, der på en vilkårlig aften er beskæftiget på hver af de anførte
måder. Fremgangsmåden ved denne beregning illustreres ved følgende eksempel, der omhandler de af hovedstadens mænd, som har angivet en eller flere aftener at have været
beskæftiget ved erhvervsarbejde.
6,3
3,9
1,8
0,6

pct. gange 1 aften
— — 2 aftener
— — 3 —
—
4 —

u?y

0,8 —
0,3 —

o

—
—

6
7

6,3 „aftener"
7,8
5,4
2,4

•

*xjO

—

4,8
2,1
I alt... 33,3 „aftener"

33,3 divideret med 7 (antallet af aftener i en uge) giver tallet 4,8, som altså betyder,
at gennemsnitlig er hver aften 4,8 pct. af de unge mænd i hovedstaden beskæftiget ved
erhvervsarbe j de.
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I forbindelse med tabel 100, der indeholder tallene for landsdelene, er der i tabel 101
foretaget en opgørelse med fordeling efter civilstand og alder.
Det bemærkes, at man ved addition af de enkelte procenttal i disse tabeller får
noget over 100 pct., hvilket forklares ved, at en del af de unge har opgivet mere end een
beskæftigelse pr. aften. Sumtallet er størst i hovedstaden og mindst i sognekommunerne,
men forskellen er ikke særlig stor, og iøvrigt må erindres det foran bemærkede om, at de
unge åbenbart som hovedregel har nøjedes med at opgive een art af beskæftigelse; det
må antages, at man fortrinsvis har anført de mere aktive beskæftigelser, således at tallene
formentlig ikke i tilstrækkelig grad giver udtryk for den tid, der medgår blot til at hvile
ud og slappe af.
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Til tabellerne skal under eet knyttes følgende bemærkninger:
1. Erhvervsarbejde.

Herunder falder overarbejde, specielt husassistenters og landbrugsmedhjælperes
arbejde på aftener, hvor de ikke har fri. 15—20 pct. af mændene har erhvervsarbejde
mindst 1 gang om ugen, og for kvindernes vedkommende gælder dette for 14 pct. i hovedstaden, men for 20 pct. i sognekommunerne og 25 pct. i provinsbyerne og stationsbyerne.
I gennemsnit pr. aften har i byerne 5 pct. af mændene erhvervsarbejde mod i sognekommunerne godt 4 pct., medens det for kvindernes vedkommende kun drejer sig om
knap 4 pct. i hovedstaden mod knap 7 pct. i provinsbyerne og 8 pct. i sognekommunerne.
For de ganske unge under 18 år er tallene lavest og stigende med alderen; blandt de gifte
mænd er tallet gennemgående højt, således i hovedstaden 10,5 pct., medens der blandt de
gifte kvinder kun er 2—3 pct. med erhvervsarbejde.
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2. Hjemmearbejde med henblik få uddannelsen.

I hovedstaden har 31 pot. af mændene hjemmearbejde mindst 1 gang om ugen,
medens der i sognekommunerne kun er 6 pct., og provinsbyerne indtager en mellemstilling
med 17 pct. For kvindernes vedkommende er antallet væsentligt mindre, varierende fra
17 pct. i hovedstaden til 4 pct. i sognekommunerne. Det bemærkes videre, at de pågældende
unge i hovedstaden forholdsvis ofte er beskæftiget ved hjemmearbejde, nemlig 3,3 gange i
gennemsnit pr. uge for mændenes vedkommende og 2,7 gange for kvindernes.
Gennemsnitstallet pr. aften for de unge, der er beskæftiget ved hjemmearbejde,
varierer for mændenes vedkommende fra 10,7 pct. i hovedstaden og 5,7 pct. i provinsbyerne
til 2,4 pct. i sognekommunerne, medens kvindernes tal ligger væsentligt lavere, fra 5,8 pct.
i hovedstaden og 3,2 pct. i provinsbyerne til 1,4 pct. i sognekommunerne. Medens det i
provinsen fortrinsvis er de ganske unge under 18 år, som har hjemmearbejde i forbindelse
med deres uddannelse, er der blandt hovedstadens mænd det højeste antal 18 pct. blandt de
ugifte over 21 år. Det bemærkes endvidere, at de gifte personer gennemgående har ganske
små procenter, men også i denne henseende danner hovedstadens mænd en undtagelse,
idet procenten her er 5,7 pct.
3. Husligt arbejde hjemme.
Herunder falder navnlig husmødres og hjemmeværende døtres arbejde i huset,
medens husassistenternes arbejde ikke skulle optælles her, men under punkt 1.
Det er kun et minimalt antal af mændene, som har husligt arbejde hjemme, og
blandt kvinderne varierer procenten for dem, der mindst een gang om ugen er beskæftiget
på denne måde fra 33 pct. i hovedstaden til 23 pct. i sognekommunerne. Gennemsnitstallet
pr. aften for de unge kvinder, der er beskæftiget ved husligt arbejde hjemme er 8 pct. i
hovedstaden, 5,9 pct. i provinsbyerne og 5,2 pct. i sognekommunerne. Blandt de ugifte
er der ikke store variationer i procenterne, men for de giftes vedkommende er der større
forskelligheder; således er der blandt hovedstadens gifte kvinder gennemsnitligt pr. aften
19,1 pct., som arbejder i huset, mod 11,4 pct. i provinsbyerne og 9,9 pct. i sognekommunerne. Forsåvidt disse tal dækker over reelle forskelligheder, kan forklaringen muligvis
delvis søges i, at der i hovedstaden er et større antal selverhvervende gifte kvinder, der
må gøre det huslige arbejde om aftenen.
4. Fritidssysler i hjemmet.
Herunder er medregnet læsning, håndarbejde, hjemmehobby, spil med familie
og husfæller.
Et stort antal af de unge er beskæftiget med fritidssysler i hjemmet. Blandt kvinderne er det noget hyppigere end blandt mændene, og i sognekommunerne er tallene
væsentligt større end i byerne. Således er i sognekommunerne 88 pct. af kvinderne mindst
1 gang om ugen beskæftiget med sådanne fritidssysler mod 69 pct. i byerne, og for mændenes
vedkommende er procenterne henholdsvis 78 pct. og ca. 60 pct. De pågældende er forholdsvis
hyppigt beskæftiget på denne måde, især i sognekommunerne, nemlig 3,2 gange i gennemsnit pr. uge for mændenes vedkommende og 3,5 gange for kvindernes.
Tallene for aftenernes gennemsnitlige anvendelse viser herefter, at ca. 41 pct.
eller op mod halvdelen af kvindernes aftener tilbringes helt eller delvis med fritidssysler
i hjemmet, og det samme gælder for 33 pct. af mændenes aftener, mens de tilsvarende
tal i hovedstaden kun er henholdsvis 23 pct. og 19 pct. Der er ingen væsentlige forskelle
mellem aldersklasserne, hvorimod tallene for de gifte er noget højere end tallene for de
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ugifte, eksempelvis i hovedstaden 29 pct. mod 20 pct. og i sognekommunerne 48 pct.
mod 40 pct.
«5. Andet mere passivt hjemmeliv.

Herunder er medregnet radiolytning og ligeledes de tilfælde, hvor de unge blot
har meddelt, at de hvilede sig eller ikke har foretaget noget særligt. Det tilføjes, at afgrænsningen til den foregående gruppe 4 formentlig ofte vil have været vanskelig at foretage,
og de to sæt tal bør derfor ses i sammenhæng.
Omkring 50 pct. af de unge mænd tilbringer mindst 1 aften om ugen på denne mere
passive måde, medens det for kvinderne i sognekommunerne kun gælder for en trediedel.
Gennemsnitstallet pr. aften for de unge, der er beskæftiget på denne måde, er i
byerne en halv snes procent, medens det i sognekommunerne gælder for 14 pct. af mændene
mod kun 8 pct. af kvinderne. Også for denne gruppe gælder det, at der ikke er store forskelligheder mellem aldersklasserne, hvorimod de gifte har noget højere procenttal end
de ugifte.
6. Modtog besøg.
Herunder både besøg, der gælder den pågældende unge selv (kæreste, venner eller
veninder) og besøg, der gælder familien, f. s. v. den unge deltager i samværet.
Kvinderne modtager oftere besøg end mændene, og i hovedstaden er besøg lidt
hyppigere end i provinsen. Således modtager 36 pct. af kvinderne i hovedstaden besøg
mindst 1 gang om ugen mod 23 pct. af mændene, og i sognekommunerne er de tilsvarende
procenter 23 pct. og 13 pct. Det gennemsnitlige antal besøg pr. uge, 1,2—1,4, er forholdsvis
lavt, og i tabellen for de unges gennemsnitlige anvendelse af aftenerne figurerer derfor
„modtog besøg" kun med procenter fra 2—5 pct., dog med næsten 7 pct. for kvinder i
hovedstaden.
Det tilføjes, at de unge over 21 år gennemgående modtager hyppigere besøg end
de yngre, og for de gifte er besøgstallene en del højere end for de ugifte.
7. Besøg hos familie.
Herunder er kun medregnet den nærmeste familie, forældre, søskende, svigerforældre samt besøg hos kæreste.
Ca. 40 pct. af de unge i sognekommunerne aflægger mindst 1 gang om ugen besøg
hos familie, og det samme gælder kvinder i byerne, medens kun omkring 25 pct. af byernes
unge mænd aflægger sådanne besøg.
For mændenes vedkommende aflægger i byerne gennemsnitligt pr. aften omkring
6 pct. af de unge besøg hos familien mod 10 pct. i sognekommunerne. Blandt kvinderne er
besøgsprocenten omkring 9 pct. i alle landsdelene.
I byerne aflægger de ganske unge forholdsvis få besøg, og dette gælder især mændene, medens det i sognekommunerne omvendt er de ganske unge, som aflægger besøg hos
familie. For de giftes vedkommende er der i hovedstaden, såvel for mænd som for kvinder,
en høj besøgsprocent, medens de gifte i provinsen aflægger færre besøg hos familie end
de ugifte.
8. Besøg hos andre (venner, veninder).
For mændenes vedkommende er der ikke store forskelle mellem by og land, idet
38 pct. i hovedstaden og 33 pct. i provinsen aflægger besøg mindst 1 gang om ugen, medens
der for kvindernes vedkommende er noget større forskelligheder, nemlig fra 41 pct. i hovedstaden til 30 pct. i sognekommunerne.
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Gennemsnitstallet pr. aften for de unge, der aflægger besøg, er højest i hovedstaden
med 7,7 pct. og lavest i provinsbyerne med 6,4 pct. For kvinderne er forholdene som nævnt
noget mere uensartede, idet 8,6 pct. af hovedstadens kvinder aflægger besøg hos venner og
veninder mod i sognekommunerne kun 5,6 pct. Af tallene skal iøvrigt kun fremhæves,
at de gifte aflægger færre besøg end de ugifte.
9. Biograf.
Mændene går lidt hyppigere i biografen end kvinderne, og i byerne er der væsentlig
flere biografgængere end i sognekommunerne. 70 pct. af provinsbyernes unge mænd og
63 pct. af hovedstadens går i biografen mindst 1 gang om ugen mod kun 34 pct. af sognekommunernes unge mænd. For kvindernes vedkommende er den tilsvarende procent i
byerne godt 50 pct. mod kun 20 pct. i sognekommunerne.
Gennemsnitstallet pr. aften for de unge, der går i biografen, er for mændenes vedkommende 13—14 pct. i byerne mod 6 pct. i sognekommunerne og for kvinderne henholdsvis 10 pct. og 3 pct.
løvrigt fremgår det, at de unge mellem 18—20 år går hyppigst i biografen, medens
de gifte har væsentlig lavere procenttal end de ugifte.
10. Andre forlystelser eller adspredelser.
Herunder dans, restaurationsbesøg og foreningsballer. Der er ikke store forskelligheder i tallene, idet 12—20 pct. af de unge deltager i sådanne adspredelser mindst 1 gang
om ugen. Af de unge mænd deltager gennemsnitlig pr. aften 3 pct. i de næynte adspredelser,
medens antallet blandt kvinderne er en smule mindre, 2% pct., dog kun 2 pct. på landet.
Også her gælder det, at de gifte har væsentlig lavere procenter end de ugifte.
11. Privat selskabelighed og danseskole.
Heller ikke denne gruppe viser større forskelligheder imellem landsdelene, idet
20—25 pct. af byernes unge og 16 pct. af sognekommunernes dyrker privat selskabelighed
mindst 1 gang om ugen. For mændene varierer gennemsnitstallene pr. aften iøvrigt fra
4,9 pct. i hovedstaden til 3,1 pct. i sognekommunerne, og for kvinderne fra 3,8 pct.
til 2,6 pct.
12. Gymnastik, idræt.
13—20 pct. af de unge deltager mindst 1 gang om ugen i sport m. v., flest blandt
sognekommunernes kvinder. For mændene varierer gennemsnitstallene pr. uge fra 3,1 pct.
i hovedstaden til 3,7 pct. i sognekommunenie, medens forskellen er større for kvinderne,
nemlig fra 2,7 pct. i hovedstaden til 4,4 pct. i sognekommunerne. De gifte går åbenbart
væsentlig sjældnere til gymnastik og idræt end de ugifte. Når tallene er forholdsvis små,
må det ses i forbindelse med, at undersøgelsen blev foretaget i årets sidste måneder.
13. Spadsereture.
Herunder ikke alene sådanne ture, som har et bestemt mål, men også mere tilfældig
spadseren omkring og — kortere — besøg på kaffebar, konditori etc.
De unge mænd anvender lidt mere tid på spadsereture end kvinderne. De højeste
tal findes for stationsbyerne, og de laveste for sognekommunernes unge kvinder. I hovedstaden har de unge under 21 år de højeste tal, medens der i provinsen ikke er væsentlige
forskelligheder mellem aldersklasserne. For de gifte mænd er tallene væsentligt lavere end
for de ugifte, medens dette ikke i samme grad gælder for de gifte kvinder.

122
14. Foreningsliv.

Herunder deltagelse i almindelige møder og bestyrelsesmøder og sangøvelser, dog
kun forsåvidt det efter foreningens og arrangementets natur ikke falder ind under de foregående eller den efterfølgende gruppe (Kulturelt udeliv).
I byerne deltager 20 pct. af mændene mindst 1 gang om ugen i foreningsliv mod
kun 12 pct. af sognekommunernes unge mænd. For kvindernes vedkommende er procenten
omkring 12 pct. Gennemsnitstallet pr. aften er for de unge mænd i byerne ca. 5 pct. mod
godt 2 pct. i sognekommunerne, og for kvindernes vedkommende overalt ca. 2% pct.
Af tallene skal iøvrigt kun fremhæves, at byernes unge mænd under 21 år har en større
deltagelsesprocent end de noget ældre.
15. Kulturelt udeliv.
Herunder er medregnet oplysende foredrag, teater, koncert o. lign.
Denne gruppe er talmæssigt ikke af stor betydning, idet i byerne kun en halv snes
procent og i sognekommunerne ca. 5 pct. mindst 1 gang om ugen deltager i sådanne
arrangementer.
I gennemsnit pr. aften deltager i byerne 1% pct. af de unge mod knap 1 pct. i
sognekommunerne. For kvinderne er tallene en kende højere end for mændene. Også her
har de gifte personer de laveste tal.
16. Aftenskoler.
Herunder tekniske skoler, handelsskoler, fortsættelseskursus, husholdningsskoler.
I provinsbyerne deltager 38 pct. af de unge mænd mindst 1 gang om ugen i aftenskoler mod 30 pct. i hovedstaden og kun 20 pct. i sognekommunerne. For kvindernes vedkommende er antallet noget mindre, godt 25 pct. i byerne og kun 9 pct. i sognekommunerne.
Af de pågældende unge deltager mændene forholdsvis tiere i undervisningen, således i
hovedstaden gennemsnitlig 2,4 gange pr. uge mod 1,8 gange for kvinderne, og i sognekommunerne henholdsvis 2,0 gange og 1,3 gange. Gennemsnitstallet pr. aften for de unge,
der går på aftenskole, er ligeledes højest i provinsbyerne med 14,6 pct. af mændene og 7,7
pct. af kvinderne, lidt mindre i hovedstaden med henholdsvis 11,2 pct. og 7,3 pct., og
væsentligt mindre i sognekommunerne med 7,2 pct. for mændene og kun 2,1 pct. af
kvinderne.
Det er overvejende de unge under 21 år, der deltager i aftenskolerne, og bortset
fra hovedstadens mænd er det de ganske unge under 18 år, som hyppigst deltager i
aftenskolerne.
For de unge over 20 år er i tabel 102 foretaget en fordeling efter deres skoleuddannelse. Da der i sognekommunerne kun er få unge med eksamensskoleuddannelse, er
undersøgelsen begrænset til byerne.
Blandt de unge mænd med udelukkende folkeskoleuddannelse er der forholdsvis
mange, som bliver hjemme om aftenen uden nogen særlig beskæftigelse. I hovedstaden
er der forholdsvis mange, der går ture om aftenen, og i provinsbyerne går de unge med folkeskoleuddannelse forholdsvis ofte på besøg hos venner og bekendte — det er især de unge
mænd — eller modtager selv besøg. Derimod er der forholdsvis få af de pågældende unge,
som går i aftenskole, ligesom de i noget mindre grad end de øvrige unge deltager i foreningsliv og kulturelt udeliv. Blandt de unge kvinder med udelukkende folkeskoleuddannelse er
der forholdsvis mange, der er beskæftiget ved husligt arbejde, medens der er få deltagere
i aftenskolearbejde, foreningsliv, kulturelt udeliv samt gymnastik og idræt.
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For de unge fra eksamensskolerne kan — for så vidt angår hovedstadens unge
mænd — fremhæves de meget store tal for hjemmearbejde vedrørende uddannelsen, men
også provinsbyernes unge mænd anvender megen tid på dette hjemmearbejde, og blandt
disse er der også mange, som søger aftenskoler. Endelig bemærkes, at byernes unge mænd
hyppigere end de øvrige unge deltager i kulturelt udeliv, og for provinsbyernes vedkommende også i foreningsliv.
Af beskæftigelser, hvor de unge fra eksamensskolerne anvender mindre tid end de
øvrige unge, skal nævnes besøg hos familie og for hovedstadens vedkommende fritidssysler
og andet mere passivt hjemmeliv, medens man for provinsbyerne kan fremhæve privat
selskabelighed m. v. og spadsereture,.
For kvinderne fra eksamensskolerne er der forholdsvis høje tal for aftenskoler,
privat selskabelighed og foreningsliv, og for hovedstadens vedkommende endvidere for
hjemmearbejde vedrørende uddannelsen og spadsereture og for provinsbyerne sport, gymnastik og idræt. Derimod er der forholdsvis små procenter for husligt arbejde og i hovedstaden desuden for besøg hos familie.

124

I det foregående er omtalt, hvorledes de unge har udnyttet deres fritid om aftenen.
Yderligere har man spurgt de unge, hvorledes de har tilbragt lørdag eftermiddag samt
søndag formiddag og eftermiddag.
I følgende tabel er givet en summarisk opgørelse vedrørende lørdag eftermiddag.
Tabel 103. Procentvis fordeling af de unge efter deres beskæftigelse lørdag eftermiddag.

Under arbejde er foruden egentligt erhvervsarbejde også medregnet gifte kvinders
beskæftigelse ved husførelsen. Under hjemmesysler er også medregnet hjemmearbejde med
henblik på uddannelse.
I selve spørgsmålet om fritidens udnyttelse lørdag eftermiddag lå egentlig en forudsætning om, at der for alle unge var den samme fritid, men som det fremgår af afsnittet
om week-end, er der i denne henseende store forskelligheder, særlig mellem by og land,
idet week-end på landet er langt sjældnere end i byerne. Det store antal ubesvarede i foranstående tabel — op til en fjerdedel af samtlige unge — kan derfor muligvis i nogen grad
forklares ved, at en del af de unge, som har været på arbejde lørdag eftermiddag, og således
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ikke har haft nogen fritid, ikke har ment at skulle besvare spørgsmålet. På den anden side
har et meget betydeligt antal af de unge i sognekommunerne — over halvdelen — anført
arbejde; tabellen kan derfor ikke siges at give noget præcist svar på spørgsmålet om
anvendelsen af fritiden lørdag eftermiddag, og yderligere specifikation af tallene har formentlig ikke større værdi.
De unges anvendelse af søndag formiddag er belyst i følgende tabel.

I sognekommunerne har 30 pct. af mændene og ca. 60 pct. af kvinderne arbejdet
søndag formiddag, hvilket må ses på baggrund af det store antal landbrugsmedhjælpere og
husassistenter. I byerne drejer det sig derimod for mændenes vedkommende kun om en
halv snes procent, medens der i hovedstaden er 26 pct. og i provinsbyerne 40 pct. af kvinderne, som arbejder søndag formiddag. Det skal gentages, at de gifte kvinders beskæftigelse
ved husførelsen er optalt i denne gruppe. Ved hjemmesysler har i hovedstaden været
beskæftiget 20 pct. af de unge og lidt færre i provinsbyerne, særlig for så vidt angår kvinderne, jfr. dog det foran bemærkede om de gifte kvinder.
Af tabellen fremgår det videre, at et ikke lille antal af de unge sover søndag formiddag, hyppigst i byerne og blandt mændene. I hovedstaden gælder det således for
26 pct. af mændene og 20 pct. af kvinderne mod i sognekommunerne for henholdsvis
16 pct. og 8 pct. Den samme tendens gør sig gældende for gruppen spadsereture, friluftsliv,
idet i hovedstaden 16 pct. af mændene og 9 pct. af kvinderne anvender søndag formiddag
hertil, og i provinsbyerne er antallet blandt mændene endog 25 pct., medens der i sognekommunerne er 11 pct. af mændene og endog kun 2 pct. af kvinderne. Idrætsudøvelse, der
er udskilt som en særlig gruppe, spiller praktisk taget ingen rolle i sognekommunerne, og
selv i hovedstaden har kun 5 pct. af mændene og 2 pct. af kvinderne anført dette; man
må herved erindre, at undersøgelsen er foretaget i årets sidste måned, og tallene kan i
det hele taget ikke sammenlignes med de i det særlige idrætsafsnit anførte for de unges
idrætsudøvelse i almindelighed. Af tallene fremgår det iøvrigt, at en halv snes procent
— i sognekommunerne noget mere — går på besøg søndag formiddag, medens kun 1—2
pct. har oplyst, at de har været i kirke. Endelig bemærkes, at op mod 15 pct. har ladet
spørgsmålet ubesvaret eller givet den oplysning, at de intet særligt har foretaget sig.
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En fordeling efter alder viser ingen væsentlige forskelligheder, og for de giftes
vedkommende skal kun fremhæves, at der blandt disse er færre, som sover søndag formiddag
end blandt de ugifte, og dette gælder især kvinderne. For mændene varierer procenterne fra
25 pct. i hovedstaden til 13 pct. i provinsbyerne og 9 pct. i sognekommunerne, og for
kvinderne er procenten henholdsvis 12, 4 og 2. I provinsen er der forholdsvis mange af
de gifte kvinder, der arbejder søndag formiddag, nemlig 50 pct. i provinsbyerne og 62 pct.
i sognekommunerne mod kun 26 pct. i hovedstaden.
En fordeling efter de unges erhverv viser ingen afgørende forskelligheder fra de
foran anførte tal; det kan dog anføres, at der blandt de ufaglærte er lidt flere, som sover
søndag formiddag, således i hovedstaden 31 pct. af de ufaglærte mænd og 26 pct. af kvinderne, og i provinsbyerne henholdsvis 28 pct. og 20 pct., hvilket er 6—8 pct. mere end
samtlige unge.
De unges anvendelse af søndag eftermiddag er belyst i følgende tabel.

Et stort antal af de unge spadserer eller dyrker friluftsliv søndag eftermiddag,
i hovedstaden omkring 30 pct. og i provinsbyerne op mod 40 pct., men i sognekommunerne kun 21 pct. af mændene og 14 pct. af kvinderne. Derimod er der i sognekommunerne forholdsvis mange, der går på besøg, ca. 30 pct., medens antallet i byerne er
noget mindre, af mændene ca. 15 pct. og af kvinderne 25 pct. I sognekommunerne er der
ligeledes lidt flere, som arbejder, 13 pct., såvel for mænd som for kvinder, medens der
blandt byernes mænd kun er 3—4 pct. og blandt kvinderne 7—10 pct., som arbejder søndag eftermiddag.
En deling efter alder m. v. er foretaget i følgende tabel. Der er dog kun anført de
vigtigste grupper af fritidsanvendelsen.
I sognekommunerne er der forholdsvis flest blandt de ganske unge, som går på besøg
søndag eftermiddag, nemlig 33 pct. mod knap 20 pct. blandt de gifte; i byerne har de
ganske unge derimod de laveste tal, 12—14 pct. for mændene og omkring 20 pct. for kvinderne, medens de unge over 21 år har den højeste besøgsprocent — for kvindernes vedkommende er det dog i provinsbyerne aldersgruppen 18—20 år, der har den største procent, 29 pct.
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Tabel 106. Procentvis fordeling i aldersgrupper efter beskæftigelse søndag eftermiddag.

Med hensyn til modtagelsen af besøg har de gifte de største tal, bortset fra kvinderne i hovedstaden, hvor tallene for de ugifte i hvert fald ikke er lavere end for de gifte.
Det fremgår videre af tallene, at det fortrinsvis er de ganske unge under 18 år,
som går i biografen søndag eftermiddag, især i byerne, medens der blandt de ældre over
21 år og de gifte kun er ganske få biografgængere.
Tallene for spadsereture og friluftsliv er ikke meget varierende, men de gifte synes
dog gennemgående at have noget lavere procenter end de ugifte, bortset fra de gifte kvinder
i hovedstaden. Endelig bemærkes vedrørende hjemmesysler, at procenten ikke giver udtryk
for karakteristiske forskelligheder.

Foreninger.

Spørgsmål VI 2. a. lød således: Af hvilke foreninger eller private klubber er De
medlem (faglige foreninger, politiske foreninger, idræts- og ungdomsforeninger etc.)? Sygekasser, hjælpeforeninger o. 1. er således ikke medregnet.
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I følgende tabel 107 er givet en procentvis opgørelse over, hvor mange der således
har anført, at de er medlem af en eller flere foreninger.
Tabel 107. Procentdel af de unge, som er medlemmer af
foreninger.

Som helhed er mændene hyppigere end kvinderne medlem af foreninger, men det
ligger dog ret forskelligt, når man betragter de enkelte grupper. Som yderpunkter kan
nævnes de gifte personer i byerne, hvor kun omkring to femtedele af kvinderne er medlemmer mod 80—90 pct. blandt byernes gifte mænd, og på den anden side sognekommunernes ugifte under 20 år, hvor der såvel blandt mænd som kvinder er 80 pct., som er
medlem af foreninger.
Med hensyn til forholdet mellem by og land er der ingen væsentlig forskel i mændenes procenter, idet i alle grupper mellem 80 og 90 pct. er medlemmer af foreninger, blandt
provinsbyernes gifte mænd endog 94 pct. For kvindernes vedkommende er der på landet
flere foreningsmedlemmer end i byerne; således i hovedstaden 60 pct. mod i sognekommunerne ca. 75 pct. og i stationsbyerne endog ca. 85 pct. Den samme forskel gør sig gældende for de gifte kvinder, idet i hovedstaden ca. 40 pct. er medlemmer mod over 50 pct.
i sognekommunerne og endog 63 pct. i stationsbyerne.
En fordeling efter de unges uddannelse gives i tabel 108.
For kvindernes vedkommende er der færrest foreningsmedlemmer blandt dem, der
har almindelig folkeskoleuddannelse, og flest blandt dem fra eksamensskolerne. For mænTabel 108. Procentdel af de unge — fordelt efter uddannelse —
som er medlemmer af foreninger.
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denes vedkommende er forskellighederne væsentlig mindre, men de unge med almindelig
folkeskoleuddannelse ligger dog noget under de to andre grupper, og det bemærkes iøvrigt,
at de unge mænd fra eksamensskolerne ikke har de højeste foreningsprocenter.
Antallet af foreningsmedlemmer indenfor de forskellige erhvervsgrupper fremgår
af følgende tabel.

Kvindernes lavere foreningsprocent genfindes også, når man betragter de forskellige erhvervsgrupper, og iøvrigt skal kun fremhæves, at der blandt byernes ufaglærte
arbejdere er det færreste antal foreningsmedlemmer.
Foreningernes art er belyst i følgende tabel 110.
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Når summen af procenterne er over 100, vil dette sige, at den gennemsnitlige unge
er medlem af mere end een forening. Det fremgår således, at mændene i gennemsnit er
medlem af 1,5—1,6 foreninger med det laveste tal i byerne og det højeste på landet, men
forskellen er ikke særlig stor. Derimod varierer gennemsnitstallet for kvindernes vedkommende fra 0,8 i hovedstaden og 0,9 i provinsbyerne til 1,3 på landet.
Mændene er i overtal i så godt som alle de nævnte foreningsgrupper, alene med
undtagelse af de religiøse foreninger, som dog kun tæller forholdsvis få unge. Særlig dominerende er mændene i hjemmeværnsforeningerne, men også fagforeningerne har et stort
overtal af mænd.
Gymnastik- og idrætsforeninger er de foreninger, der har det største medlemstal
blandt de unge, og dette gælder især i sognekommunerne, hvor godt 60 pct. af mændene
og 50 pct. af kvinderne er medlemmer, medens procenterne i byerne ligger omkring 45 pct.
for mændenes vedkommende og omkring 25 pct. for kvinderne. Foredrags- og ungdomsforeningerne har også et betydeligt medlemstal blandt sognekommunernes unge, 35 pct.
af mændene og 30 pct. af kvinderne, hvorimod tallet er en del mindre i byerne, navnlig i
hovedstaden, hvor kun en halv snes procent af de unge er medlemmer af sådanne foreninger.
Klart bypræget er fagforeningerne, der særlig nævnes i provinsbyerne, hvor antallet er en
del større end i hovedstaden. Endelig bemærkes, at såvel i by som på land er 15 pct. af
de unge mænd medlemmer af politiske foreninger — i stationsbyerne dog (formentlig tilfældigt) 28 pct. — og for kvindernes vedkommende varierer procenten fra 6 pct. i hovedstaden til 12 pct. i sognekommunerne (og 27 pct. i stationsbyerne).
I følgende tabel 111 er der særskilt for gifte samt ugifte under og over 20 år foretaget en tilsvarende procentvis beregning. Det bemærkes, at Vandrelauget her er optalt
sammen med gymnastik- og sportsforeninger.
I de politiske foreninger er der forholdsvis få medlemmer blandt de ganske unge
under 20 år, medens de gifte gennemgående har de højeste procenter. Ved fagforeningerne
gør for mændenes vedkommende noget lignende sig gældende, men der er her en vis forskel
mellem by og land, idet der blandt byernes ugifte over 20 år er næsten lige så mange fagforeningsmedlemmer som blandt de gifte, hvorimod antallet blandt sognekommunernes
ugifte — uanset alder — er væsentlig mindre end blandt de gifte.
Det modsatte forhold findes ved gymnastik-, idræts- og sportsforeninger, hvor medlemstallet blandt de gifte er forholdsvis mindst; for mændenes vedkommende synes der at
være en tendens til, at der i byerne er forholdsvis flest medlemmer blandt de ganske unge
under 20 år, medens forholdet i sognekommunerne er det omvendte, at der er flest medlemmer blandt dem over 20 år. Med hensyn til foredrags- og ungdomsforeningerne m. v.
synes der iøvrigt at være samme tendens som med hensyn til gymnastikforeningerne m. v.,
idet dog den foran for de ugifte mænd påpegede forskel mellem by og land her også gør
sig gældende for kvinderne. Endelig bemærkes, at yderst få af de gifte er medlemmer
af religiøse foreninger, og blandt de ugifte er antallet gennemgående størst blandt dem
under 20 år.
I følgende tabel 112 er foretaget en beregning med fordeling af de unge efter deres
skoleuddannelse.
Blandt de unge fra eksamensskolerne er der forholdsvis mange medlemmer af
foredrags- og ungdomsforeninger, af faglige foreninger, af religiøse foreninger samt foreninger til dyrkelse af hobbies, men forholdsvis få medlemmer af fagforeninger. løvrigt skal det
kun bemærkes, at i gruppen gymnastik- og idrætsforeninger har unge med almindelig
folkeskoleuddannelse de laveste tal.
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Tabel 111. Procentdel af de unge — fordelt efter alder
af følgende foreninger.

som er medlemmer
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Tabel 112. Procentdel af de unge — fordelt efter uddannelse — som er medlemmer
af følgende foreninger.
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For byernes unge er foretaget den som tabel 113 viste opgørelse over, hvor
mange indenfor de vigtigste erhverv, der er medlem af de forskellige foreningsgrupper.
Af tabellens tal skal kun fremhæves enkelte. Blandt de faglærte arbejdere er der
forholdsvis flest medlemmer af politiske foreninger, men dette må ses i forbindelse med det
foran fremhævede, at der blandt dem over 20 år er flere foreningsmedlemmer end blandt
de yngre. Videre bemærkes, at studerende forholdsvis hyppigt er medlemmer af foredragsog ungdomsforeninger og endvidere religiøse foreninger, særlig for så vidt angår kvinderne.
De faglærte arbejdere har de højeste procenter ved fagforeninger, men det bemærkes, at
procenten for mændenes vedkommende dog ikke er højere end 62 i hovedstaden og 70
i provinsbyerne. Man må dog antage, at en del af de unge har betragtet det at være medlem
som noget så selvfølgeligt, at der ikke var grund til at nævne det. Tallene kan derfor ikke
Tabel 113. Procentdel af byernes unge -- fordelt efter erhverv —• som er medlemmer
af følgende foreninger.
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uden videre tages som. udtryk for organisationsprocenten blandt de unge. I denne forbindelse
er det værd at bemærke, at der også for ufaglærte arbejdere og kontor- og butikspersonale
er væsentligt flere fagforeningsmedlemmer i provinsbyerne end i hovedstaden. Endelig kan
peges på, at der blandt ufaglærte arbejdere — og i hovedstaden også blandt faglærte
mandlige arbejdere — er færre medlemmer af gymnastik- og sportsforeninger end blandt
de øvrige unge.
Under skemaets punkt VI 2. a. var yderligere stillet følgende spørgsmål: Kommer
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Tabel 114. Procentdel af foreningsmedlemmer, der jævnligt deltager i foreningens arrangementet
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De jævnligt til foreningens møder o. 1. arrangementer? På grundlag af besvarelserne er
foretaget foranstående beregning.
Dansk Vandrelaug er her påny udskilt fra gymnastik- og idrætsforeninger, og det
fremgår, at kun et mindretal af Vandrelaugets medlemmer kan betegnes som aktive forsåvidt foreningens vinterarbejde angår; det samme gælder for hovedstadens kvindelige
medlemmer af fagforeninger, ligesom kun halvdelen af hovedstadens mandlige fagforeningsmedlemmer betegner sig som aktive, hvorimod hovedparten — helt op til 90—100 pct. —
af de øvrige foreningsmedlemmer oplyser, at de jævnligt kommer til møder og lignende
arrangementer. Der bør dog ved en betragtning af tallene ikke bortses fra den mulighed,
at et betydeligt antal af de unge har ment at burde svare bekræftende på spørgsmålet,
således at tallene giver et for gunstigt udtryk for de unges aktive medleven i foreningernes
arbejde, og man har derfor afstået fra at komme nærmere ind på tabellens enkeltheder.

Kirken.

De unges kirkelige interesser har man søgt at belyse gennem oplysninger om,
hvor hyppigt de går i kirke, og de unge har skullet svare ja eller nej til følgende 4 spørgsmål: 1) går De hver søndag i kirke? 2) jævnligt, 3) ved højtider og 4) aldrig.
I følgende tabel 115 er der foretaget en procentvis fordeling på disse 4 grupper:

Efter disse tal er det kun 1—2 pct. af de unge, som går i kirke hver søndag, og der
er ingen forskel mellem mænd og kvinder og mellem by og land.
Den diametrale modsætning til de konstante kirkegængere er dem, der aldrig går
i kirke; i denne henseende er der betydelige forskelligheder, idet langt flere mænd end
kvinder aldrig går i kirke, men medens dette i hovedstaden gælder for halvdelen af mændene
og en trediedel af kvinderne, er der i sognekommunerne kun henholdsvis 13 pct. og 5 pct.,
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som aldrig går i kirke; provinsbyerne indtager en mellemstilling med henholdsvis 30 pct.
og 11 pct.
Af tabellen fremgår det iøvrigt, at der blandt mændene er forholdsvis færre end
blandt kvinderne, som jævnligt går i kirke, men i hovedstaden drejer det sig kun om henholdsvis 8 og 13 pct. af de unge, hvorimod det i sognekommunerne gælder for 22 pct.
af mændene og ikke mindre end 46 pct. af kvinderne. Endelig er det et meget stort antal,
som kun går i kirke ved højtiderne, varierende fra 40 pct. til 70 pct.
Man har foretaget en særlig opgørelse for de unge, der har angivet, at de jævnligt
går i kirke, idet man har sat det antal unge, der har været i kirke den søndag, som er medtaget i opgørelsen over en uges fritidsanvendelse, i forhold til de unge, der har svaret, at
de jævnligt går i kirke. Denne opgørelse viser, at de unge, der faktisk har været i kirke
den angivne uge, udgør mellem 10 pct. og 15 pct. af de unge, der har opgivet at gå jævnligt i kirke. Der synes således at være ret god overensstemmelse mellem de forskellige gruppers opfattelse af udtrykket „jævnlig" i forbindelse med kirkegang, nemlig varierende mellem hver 7. og hver 10. søndag.
Tabel 116. Unge, der har været i kirke i undersøgelsesugen, i pct. af de unge,
der har svaret, at de jævnligt går i kirke.

Af en speciel undersøgelse fremgår det, at ikke-kirkegængere (d. v. s. dem, der
aldrig går i kirke) er noget talrigere blandt de unge mænd og kvinder, som alene har gennemgået almindelig folkeskoleuddannelse, og endvidere kan det oplyses, at ikke-kirkegængerne
ligeledes er noget talrigere blandt sønner og døtre af arbejdere og omvendt sjældnere blandt
gårdmandsbørn. I sognekommunerne går således 21—22 pct. af arbejderbørnene jævnligt
i kirke mod 45 pct. af gårdmandsbørnene, og med hensyn til dem, der aldrig går i kirke,
er de tilsvarende tal 14—16 pct. og 5 pct. For hovedstadens vedkommende går 8—9 pct.
af arbejderbørn jævnligt i kirke mod 25 pct. blandt gårdmandsbørn, medens 45—50 pct.
af arbejderbørn aldrig går i kirke mod kun 18 pct. af gårdmandsbørnene.

Biografer.

Spørgsmål VI 4. a. lød således: Hvor mange gange har De været i biograf i løbet
af den sidste måned?, og i følgende tabel 117 er på grundlag af disse oplysninger anført
beregnede gennemsnitstal.
Biografbesøgene er lige hyppige i hovedstaden og i provinsbyerne, men væsentligt
sjældnere i sognekommunerne, og det kan ligeledes fremhæves, at de ugifte oftere går i
biografen end de gifte. Hyppigheden for de ugifte mænd er noget større end for de ugifte
kvinder, således er gennemsnittet for hovedstadens unge mænd ca. 4% gange om måneden mod 3% gange for kvinderne, og i sognekommunerne henholdsvis 2 gange og
18
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Tabel 117. Gennemsnitligt antal biografbesøg i løbet
af en måned.

114 gang- Der synes at være en svag tendens til at de unge under 20 år går lidt hyppigere
i biografen end de ældre, og det bemærkes endelig, at tallene for de gifte mænd og kvinder
er omtrent ens, nemlig i byerne et gennemsnitsbesøg af 2% gange om måneden, og i sognekommunerne kun y2 gang.
Til yderligere belysning af alderens betydning for biografbesøgene er foretaget
nedenstående beregning.

Det er aldersklassen 16—20 år, der har det største antal biograf besøg, medens de
ganske unge 15-årige har lidt færre besøg; fra 21-års alderen afsvækkes øjensynligt de unges
interesse for biograferne.
De her anførte gennemsnitstal er beregnet på grundlag af mere specificerede fordelingstabeller over antallet af biografbesøg, jfr. følgende tabel 126.
I byerne er der kun henholdsvis 5 og 10 pct. af de ugifte mænd og kvinder, som
ikke har været i biografen i løbet af en måned, medens det for de gifte personers vedkommende drejer sig om 15—20 pct. I sognekommunerne er antallet væsentligt større, nemlig
25 pct. af de ugifte mænd og 38 pct. af de ugifte kvinder, og blandt de gifte personer har
ca. 60 pct. ikke været i biografen.
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Tabel 119. Procentvis fordeling efter antallet af biografbesøg i den sidste måned.

Modsætningsvis kan det anføres, at 16 pct. af byernes ugifte mænd har været i
biografen 8 eller flere gange i løbet af en måned, og for de ugifte kvinders vedkommende
drejer det sig om 6—9 pct., medens der i sognekommunerne kun er henholdsvis 3 pct. og
1 pct. Blandt hovedstadens gifte personer hører 5 pct. til denne kategori af hyppige biografgængere mod i provinsbyerne et par procent.
Af tabellen kan man endvidere udlede, at op mod 60 pct. af byernes ugifte mænd
går i biografen mindst en gang om ugen, medens det for kvindernes vedkommende drejer
sig om 40 pct., og for de gifte personer om ca. 30 pct. I sognekommunerne er der kun
18 pct. af de ugifte mænd og 8 pct. af kvinderne, der besøger biografen mindst. 1 gang om
ugen, og blandt de gifte personer er der praktisk taget ingen.
Det kan endelig oplyses, at man ved at sammenholde de ugifte unges boligforhold
og det månedlige antal biografbesøg ikke har fundet nogen forskel i antallet af biografbesøg
mellem unge, der bor hjemme, og unge, der bor i lejet værelse eller i medhjælperværelse.
De her omtalte undersøgelser er foretaget også for de enkelte erhvervsgrupper
og for grupper delt efter de unges uddannelse, men tallene synes ikke at tyde på, at der
mellem disse grupper er nogen væsentlig forskel i hyppigheden af de unges biografbesøg.
Tabel 120. De unges indstilling til danske og udenlandske film.
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Man havde under punkt VI 4. d. spurgt: Foretrækker De danske eller udenlandske
film?, og foranstående tabel 120 giver besvarelsernes hovedresultat.
Op mod en fjerdedel af de adspurgte ønsker ikke at udtrykke nogen mening,
løvrigt er der betydelig forskel mellem hovedstad og land, idet kun ca. 5 pot. i hovedstaden
foretrækker danske film mod 30 pct. og 40 pct. i sognekommunerne, henholdsvis blandt
mænd og kvinder, medens provinsbyernes tal ligger nærmest hovedstadens med 12 pct.
og 17 pct. for henholdsvis mænd og kvinder. Den nærmere motivering for, at man foretrækker danske eller udenlandske film, fremgår af følgende tabel 121.

Det er ganske overvejende sproget, der anføres som begrundelse, når man foretrækker danske for fremmede film, og navnlig kan det bemærkes, at indholdet, spuespillerne
og instruktionen kun i ganske få tilfælde er anført som udtrykkelig begrundelse, idet de
fleste motiveringer — bortset fra sproget — kun i almindelighed går ud på, at man foretrækker danske film, og disse besvarelser er derfor blevet optalt i gruppen „andre grunde".
Blandt dem der foretrækker fremmede film, er der et endnu større antal, som blot
giver en almindelig begrundelse f. eks. ved at bemærke: „de er bedre", „de tiltaler mig mere"
o. 1.. og derfor ligeledes er optalt under „andet".
Under punkt VI 4. b. var der spurgt: Har De en stambiograf, eller vælger De
biograf efter de film, der går? Besvarelserne af dette spørgsmål har alene betydning i hovedstaden, hvor det viser sig, at 17 pct. blandt mændene og 14 pct. blandt kvinderne har
en stambiograf, men der synes at være en tendens til, at denne procent er noget mindre for
de unge under 20 år.
Spørgeskemaet omfattede tillige en rubrik punkt VI 4. c, hvori man opfordrede
de unge til at nævne to film, de havde set i den senere tid, og som særlig tiltalte dem, samt
hvorfor dette var tilfældet. Den sidste del af spørgsmålet er blevet besvaret så utilstrækkeligt, at en bearbejdelse ikke har været mulig, men man har foretaget en optælling af de
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mange forskellige film, der er blevet nævnt af de unge. Det herved fremkomne materiale
er af interesse til belysning af filmssmagen blandt ungdommen i landets forskellige dele,
og en nærmere analyse af det vil formentlig blive foretaget i anden sammenhæng.
En sådan analyse må imidlertid tage overordentlig mange forskellige ting i betragtning og vil kræve både megen plads og megen tid. Dette betinges bl. a. af det forhold, at
svarene naturligt afspejler, hvilke film, der overhovedet har været mulighed for at se i den
periode, der lå umiddelbart forud for enquetens optagelse, og som spørgsmålet henviste til.
I København har der været et relativt stort udvalg, mens man i mange af de enkelte landkommuner har været henvist til en enkelt biograf. Det må iøvrigt erindres, at der forløber
en relativ lang tid mellem en vis films premiere i København og dens optagelse på de
mindre købstadbiografers og J and biografers repertoire.
Man har derfor her indskrænket sig til en ganske summarisk opgørelse af, hvilke
film der er blevet nævnt hyppigst i de fire landsdele, således som det fremgår af nedenstående tabel 122.
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Det fremgår heraf, at hovedstadens unge tilsyneladende har foretrukket spændende,
udenlandske film af temmelig høj kvalitet. Der er ingen farce blandt de ti film, og de to
lystspil er begge af betydelig kvalitet. Visse af filmene nævnes omtrent lige hyppigt af de
to køn, mens andre som den sentimentale „Going my way" og de seriøse og noget psykologiserende „Det syvende slør" og „Jeg elsker en anden" fortrinsvis er nævnt af de unge
piger, og en reportagepræget krigsfilm som „Kampen om jernbanerne" næsten udelukkende
er nævnt af de unge mænd. Af de ti nævnte film er fem amerikanske, to engelske, to danske
og en fransk.
Af de ti fra hovedstaden nævnte film genfindes fire på listen over de ti mest nævnte
film i provinsbyerne, men som følge af, at filmsrepertoiret her har bestået af andre film,
kan der ikke udledes noget bestemt heraf. Det må dog bemærkes, at blandt de ti film
er fire danske, og at de danske film fremtræder på „tidligere" pladser end i hovedstaden.
Udover de fire danske film omfatter listen over de ti mest foretrukne film i provinsbyerne
tre engelske, to amerikanske og en svensk.
Tallene for stationsbyerne er på grund af deres ringe størrelse ikke nødvendigvis
meget typiske, men det kan dog have en vis interesse at bemærke, at det her er en dansk
film, „De røde enge", som kommer på førstepladsen, og at de ti foretrukne film her også
omfatter en tysk „Den gyldne stad", der endog fremtræder som nr. to, samt to svenske.
Filmene er tydeligt lettere end for byernes vedkommende. Kun „De røde enge" og „Ordet"
kan regnes til de egentligt seriøse film.
Når man endelig går til de rene landkommuner, ses, at de ti mest nævnte film omfatter tre danske, tre svenske, to amerikanske, en engelsk og en tysk. Bemærkelsesværdigt
er det, at en udpræget farce, den engelske „Det ligger i luften", kommer på andenpladsen,
mens tilsvarende film slet ikke er kommet med i de tilsvarende lister for hovedstaden og
provinsbyerne.
Materialet synes således at vise, hvad der bekræftes af en noget dyberegående
analyse, at de unge ser væsentligt bedre film i byerne, navnlig i hovedstaden, end i stationsbyerne og i landkommunerne. Det er imidlertid klart, at dette også hænger sammen med
de lokale biografers repertoire og mulighederne for at forstå en fremmedsproget film og
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ikke siger noget om ungdommens mere eller mindre gode oprindelige smag. Det kan videre
ses, at film med et sentimentalt eller psykologiserende grandpræg i højere grad ses af unge
piger end unge mænd, mens spændingsfilm foretrækkes af det „stærke" køn, og at de
egentlige farcer i det omfang, hvori disse forekommer, også har deres største publikum
blandt de unge mænd — navnlig i de yngste aldersklasser.

Teatre, koncerter og lignende.

Spørgsmål VI 5 a lød således: Har De været i teater, til revy eller koncert i den
sidste måned? og hvis „ja": hvad så eller hørte De? og i følgende tabel 123 er vist hovedresultatet af denne undersøgelse.

Også i dette afsnit er opdelingen på hovedstaden, provinsbyerne, stationsbyerne
og sognekommunerne anvendt, men ved sammenligninger imellem områderne må det
erindres, at det, der tilbydes publikum, er vidt forskelligt både med hensyn til art og
kvalitet. Desuden må det bemærkes, at det af materialet fremgår, at de unge i en del tilfælde har medtaget forestillinger, som er overværet mere end en måned før besvarelsen.
I byerne har mellem en trediedel og halvdelen af de unge ugifte været til sådanne
forestillinger i løbet af den sidste måned mod godt en femtedel af de gifte. I sognekommunerne er tallene væsentligt mindre, således 12—22 pct. for de ugifte unge og under 10 pct.
for de gifte. I hovedstaden er hyppigheden en kende større end i provinsbyerne, ligesom
de ældre over 20 år noget oftere går i teater m. v. end de ganske unge. Endelig bemærkes,
at blandt de unge under 20 år er hyppigheden størst blandt kvinderne.
Arten af de besøgte forestillinger er nærmere belyst i følgende tabel, der viser,
hvor mange procent af de unge der har overværet hver af de anførte forestillinger.
Der er ikke nogen af de anførte underholdningsformer, som kan siges at være
dominerende. Som allerede nævnt er tallene selvfølgelig prægede af, hvilke forestillinger,
der faktisk har været opført i de forskellige områder. Når således 4 pct. af de ugifte i hovedstaden har været til opera, mod næsten ingen i provinsen, står dette naturligt i forbindelse
med, at der kun i hovedstaden er fast opera, og på tilsvarende måde forklares det, at det
kun er hovedstadens unge, der overværer de specielle jazzkoncerter; det bemærkes iøvrigt,
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Tabel 124. De overværede forestillingers art.

at interessen for disse er særlig stor blandt de ugifte mænd under 20 år, idet 4 pct. af disse
har overværet jazzkoncerter. Fremdeles kan de høje tal for provinsens revytilskuere forklares ved, at der i de udvalgte provinsbyer netop på tidspunktet for enquetens afholdelse
har været revyforestillinger, medens revysæsonen i hovedstaden mere ligger om sommeren,
og provinsbyernes høje tal for operetter må ligeledes ses på baggrund af lokale forhold i de
udvalgte byer. Endelig bemærkes, at kvinderne i hvert fald i hovedstaden i højere grad
synes at interessere sig for de mere seriøse skuespil.
Der er videre foretaget en undersøgelse af, i hvilket omfang unge med forskellig
uddannelse går i teater m. v., jfir. følgende tabel 125.
Det er øjensynligt, at de unge, som har gået i eksamensskole, i langt højere grad
end de øvrige unge går i teater, til koncerter o. 1., og forskellen gælder både mænd og kvinder, ligesom den findes både i by og på land. For de unge, som udover den almindelige folkeskole har besøgt højskole eller aftenskole, er procenterne væsentlig mindre end for dem, der
har gået i eksamensskole, men de pågældende unge er dog efter tallene at dømme lidt hyp-
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pigere teatergængere end de unge med almindelig folkeskoleuddannelse; dette kan muligvis
forklares ved, at de er noget ældre, og allerede som følge deraf må have større procenttal,
jfr. det foregående.
I tabel 126 er det nærmere analyseret, hvilke arter forestillinger der i særlig grad
bidrager til den her påpegede forskel.
De unge fra eksamensskole er langt hyppigere tilhørere til klassiske koncerter og
til operaer, end de øvrige unge, og et gennemgående træk er det også, at der blandt dem
er langt større interesse for skuespil, særlig de mere alvorlige. Derimod er der blandt hovedstadens unge fra eksamensskole kun få tilskuere til revyer og operetter, medens tallene for
provinsen ikke afviger fra de øvrige unges.
En fordeling på erhverv fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 127. Procentdel af de unge, der har været i teater m. v., efter erhverv.
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Medvirken i dilettantforestillinger er hyppigere i provinsen ond i hovedstaden, hvor
det iøvrigt fortrinsvis er de ganske unge under 20 år, der deltager, og kun yderst få gifte,
medens dilettantforestillingerne i provinsen synes at bygge på et bredere grundlag.
Musik og sang.
Spørgsmål VT 5 c lod således: Udover De selv musik (violin, klaver, sang)? På
grundlag heraf er i følgende tabel 136 belyst, i hvilket omfang de unge selv udøver musik
eller sang.

Omkring 30 pct. af de ugifte spiller eller synger, medens det blandt de gifte kun
er ca. 20 pct. Medens der for byernes vedkommende ikke er nogen forskel mellem de ugifte
mænd og kvinder, synes sognekommunernes ugifte kvinder i noget højere grad end mændene
at dyrke musik eller sang. Derimod er antallet blandt gifte kvinder både i by og på land
en del mindre end blandt de gifte mænd.
Man har endvidere opgjort, hvilke instrumenter, der spilles, og dette er belyst
i følgende tabel 130. De der angiver to eller flere instrumenter, er talt med under det,
der må anses for det vigtigste.
Der er en udpræget forskel mellem mænd og kvinder med hensyn til deres instrumentvalg, ligesom der for mændenes vedkommende er typiske forskelligheder mellem
by og land.
Blandt kvinderne er klaverspillet ganske dominerende; således er der blandt de
ugifte kvinder i hovedstaden en fjerdedel, som spiller klaver eller orgel, medens en tiendedel
spiller andre instrumenter eller synger, og i provinsen er der op mod 20 pct. klaverspillere
mod ligeledes ca. 10 pct. i de øvrige grupper. Blandt de ugifte mænd i hovedstaden indtager
klaverspillet også en betydningsfuld plads, men dog kun med 15 pct. mod 17 pct. i de andre
grupper, hvorimod klaverspillet i provinsen ikke er nær så hyppigt, idet det i provinsbyerne
kun udøves af 5—8 pct. og i sognekommunerne endog kun af 2 pct. Derimod dyrkes harmonikaspillet hyppigt i sognekommutierne, nemlig af 12—15 pct. af de ugifte mænd, mod
G—7 pct. i provinsbyerne; blandt hovedstadens unge mænd under 20 år er harmonika
også yndet, idet 6 pct. spiller på dette instrument, medens det kun gælder for 2—3 pct.
blandt dem over 20 år. Det kan endvidere nævnes, at sang fortrinsvis dyrkes som sang
i hjemmet og af kvinder særlig hyppigt i sognekommunerne.
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!) Tallene for gifte mænd i stationsbyer er for små til at blive behandlet på denne måde.

De giftes udøvelse af musik og sang er som foran nævnt gennemgående sjældnere
end de ugiftes.
I følgende tabel 131 er dernæst givet oplysning om, hvorvidt de unge „får eller
tidligere har fået musikundervisning" (spørgsmål VI 5 d).
Sammenholdt med antallet af dem, der for tiden dyrker musik eller sang — jfr.
tabel 124 - viser tabel 132, at en del af hovedstadens unge, særlig de gifte kvinder, ikke
mere dyrker musik, skønt de tidligere har fået undervisning, hvorimod et stort antal af
sognekommunernes musikudøvere ikke har fået undervisning; dette sidste må formentlig
ses i forbindelse med de talrige harmonikaspillere i sognekommunerne, idet en nødtørftig
behandling af dette instrument åbenbart antages at kunne læres ved selvstudium.
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Tabel 131. Procentdel af de unge, der får eller tidligere har fået
musikun der visning.

I = har tidligere modtaget undervisning.
II == har ikke modtaget undervisning.

Det kan fremhæves, at blandt de gifte er savnet af undervisning afgjort størst for
dem, der tidligere har gået til spil; det omvendte er derimod tilfældet for de ganske unge
kvinder, idet savnet af undervisning her er størst for dem, der aldrig før har fået undervisning. Tallene iøvrigt synes præget af tilfældigheder, og videregående slutninger kan vistnok ikke drages af de konstaterede forskelle mellem gruppe I og II.

Dans.
Spørgsmål VI 6 lød således: Kan De danse? og i bekræftende fald (VI 6 a): Hvilken
slags dans dyrker De: Alm. dans, sportsdans, folkedans, ballet? Besvarelserne af disse
spørgsmål fremgår af følgende tabel 133:
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Tabel 133. Procentvis fordeling af de unge efter, hvilken slags danse de dyrker.

Blandt de ganske unge mænd under 20 år er der i byerne 20 pct., som ikke kan
danse og i sognekommuneme endog 35 pct., medens det er langt sjældnere, at de unge
kvinder ikke danser, idet det kun gælder for 4—8 pct. af byernes kvinder, men dog for
15 pct. af de unge kvinder i sognekommuneme.
Blandt de ugifte mænd over 20 år er tallet på dem, der ikke danser, en del mindre
og udgør i byerne 11—13 pct., men er i sognekommunerne stadig forholdsvis højt, 27 pct.
For kvindernes vedkommende er tallet i byerne ligesom for de ganske unge kun 4—7 pct.
mod i sognekommunerne 13 pct. Endelig bemærkes, at tallet på ikke-dansere er endnu mindre blandt de gifte, og særlig kan man fæstne sig ved, at der selv i sognekommunerne er
mindre end en halv snes procent, som ikke danser, medens tallet for de ugifte, og især
for mændene som nævnt var væsentlig højere.
Langt den overvejende del af de unge danser almindelig dans. Blandt de specielle
former for dans udøves sportsdans fortrinsvis i byerne og især blandt de ugifte under
20 år, men selv blandt disse drejer det sig dog kun om ca. 6 pct., ens for mænd og kvinder.
Folkedans udøves derimod fortrinsvis i sognekommunerne, og blandt de ugifte her er det
særlig hyppigt blandt kvinderne, nemlig 26 pct. af dem under 20 år og 37 pct. af dem
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over 20 år, medens de tilsvarende tal for mændene er henholdsvis 12 pct. og 17 pct. Det
bemærkes, at forholdsvis mange af de gifte mænd i sognekommunerne deltager i folkedans,
23 pct. mod 28 pct. af kvinderne. 1 hovedstaden er der kun få folkedansere, et par procent
blandt mændene og godt 5 pct. blandt kvinderne, og provinsbyerne indtager en mellemstilling mellem hovedstaden og sognekommunerne, og det fremgår af tallene, at det også
her er kvinderne, som er i overtal.
Det kan endelig bemærkes, at praktisk taget ingen mænd danser ballet, og af
kvinder kun 1—2 pct., fortrinsvis i byerne og blandt de yngre.
Det er dernæst undersøgt, hvor hyppigt de unge har været til dans i løbet af den
sidste måned, og opgørelsen er foretaget særskilt for foreningsballer, restaurationsdans,
privat dans og folkedans. Dans på danseskole skulle i og for sig ikke medtages, men indgår
formentlig i visse tilfælde under privat dans. 1 følgende tabel 134 er beregnet, hvor mange
gange de unge i gennemsnit har deltaget i dans i den sidste måned med opdeling i de
nævnte grupper.

Blandt de ugifte under 20 år er dansehyppigheden noget større for kvinder end
for mænd; de unge mænd har således været til dans gennemsnitligt 1*4 gang pr. måned
— i sognekommunerne dog kun 1,1 gang—medens kvindernes gennemsnitstal ligger om-
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kring 1,5. For de ugifte over 20 år er forholdet derimod det omvendte, at det er mændene,
som oftest deltager i dans, i byerne således gennemsnitligt l2/3 gang og i sognekommunerne
1*4 gang, medens kvindernes gennemsnitstal varierer fra 1*4 i hovedstaden til 1,0 i sognekommunerne (i stationsbyerne dog godt 1,6). For de unge mænd synes danselysten at være
stigende med alderen, medens det omvendte er tilfældet for kvindernes vedkommende,
især i sognekommunerne.
De gifte danser væsentligt sjældnere end de ugifte, men denne tendej is er mindst
udpræget i hovedstaden, hvor hyppigheden både for mænd og kvinder er 0,8 — eller det
halve af de ugiftes •— medens de gifte i sognekommunerne gennemsnitligt kun danser
0,4 gange om måneden.
Betragter man dernæst tallene for, hvor dansen foregår, ses det, at foreningsballer
er dominerende i sognekommunerne, medens der i byerne og især i hovedstaden åbenbart
er flere muligheder for at komme til dans.
Medens restaurationsdansen såvel for de ganske unge som for de gifte spiller en
væsentlig mindre rolle end foreningsballer og privat dans, er forholdet det modsatte for
de ugifte over 20 år, hvor restaurationsdansen i hovedstaden viser den største hyppighed,
og i provinsbyerne ligger tæt op ad foreningsballerne. Det kan videre bemærkes, at tallene
for privat dans ikke viser store variationer indenfor henholdsvis byer og land; i hovedstaden
Tabel 13-5. Procentvis fordeling efter hvor mange gange de unge har været til dans
i løbet af en måned.
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er privat dans hyppigere end i provinsbyerne
for ikke at tale om sognekommunerne og navnlig for de gifte er tallene forholdsvis høje for privat dans.
Det er kun et fåtal, som har angivet at have danset folkedans i den sidste måned,
og på baggrund af det store antal i sognekommunerne, som ifølge den foregående tabel
angiver at dyrke folkedans, må dette virke påfaldende. Forklaringen er formentlig den, at
folkedans fortrinsvis dyrkes om sommeren, medens tallene for den faktiske danseudøvelse
refererer sig til de sidste måneder af året.
Til yderligere belysning af dansehyppigheden er i foranstående tabel 135 foretaget en
procentvis fordeling efter, hvor mange gange de unge i løbet af den sidste måned har
været til dans.
Omkring 50 pct. af de unge mænd under 20 år har ikke været til dans i den sidste
måned mod 40 pct. af dem over 20 år; for kvindernes vedkommende er forholdet derimod
det omvendte, at knap 40 pct. af de yngste ikke har været til dans mod 45—50 pct. for
de ældre. Blandt de gifte er antallet væsentligt større, op mod 60 pct. i hovedstaden og
65—70 pct. i provinsen.
Det fremgår iøvrigt af tabellen, at der i byerne er 1 pct. af de ugifte, som kommer
til dans mindst 10 gange om måneden og «5—10 pct., som. danser 5—9 gange månedligt;
i sognekommunerne er antallet dog noget under 5 pct.
Spørgsmål VI 6 b lød således: Har De fået danseundervisning før (efter) Deres
14. år?, og på grundlag heraf er foretaget opgørelsen i tabel 136.

Blandt de ugifte over 20 år er der i hovedstaden 20 pct., der ikke har modtaget
danseundervisning, mod 27 pct. i provinsbyerne og over 40 pct. i sognekommunerne.
Blandt de gifte i hovedstaden er procenten noget højere, 25 pct., og det samme gælder
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i provinsbyerne for mændenes vedkommende, hvor procenten er 37 og i stationsbyerne for
kvindernes vedkommende (på grundlag af materialets spinkelhed er lier ingen tal anført
for mændene). Uet fremgår videre af tallene, at et betydeligt antal af de unge har fået
danseundervisning allerede som barn, og dette gælder især kvinderne, hvor procenten er
50—60 pct., i sognekommunerne dog noget mindre, medens et noget mindre antal af de
unge mænd har gået til dans som børn. Tilsvarende er der betydeligt flere af mændene, der
først som voksne er gået til danseundervisning.

Restaurationer.

Punkt VI 7 a lod således: Har De va)ret på restaurant, kro, konditori, kaffebar
el. lign. i den sidste måned (herunder medregnes ikke restaurantbesøg for at indtage Deres
sædvanlige måltider)? Hvis „ja": hvor mange gange? På grundlag af besvarelserne er i
følgende tabel 137 beregnet det gennemsnitlige månedlige antal restaurationsbesøg.
Tabel 137. Gennemsnitligt antal restaurationsbesøg pr. måned.

De ugifte mænds restaurationsbesøg er omtrent lige hyppige i by og på land, således
er der i gennemsnit godt et månedligt besøg for de unge under 20 år, og op mod to for de
ældre over 20 år. Derimod bemærkes nogen forskel for de ugifte kvinders vedkommende,
idet deres restaurationsbesøg er noget hyppigere i byerne, navnlig for dem over 20 år,
som i hovedstaden har et gennemsnitstal på 1,4 mod 0,9 i provinsbyer og 0,6 i sognekommunerne. En særlig optælling for de unge over 20 år, som bor ude, viser, at der blandt
kvinderne er lidt flere restaurationsbesøg end blandt de hjemmeboende, hvorimod der ikke
er nogen forskel for mændenes vedkommende.
De giftes restaurationsbesøg er væsentligt sjældnere, navnlig på landet, og det
bemærkes, at vel er tallene for de gifte mænd noget højere end for de gifte kvinder, men
der synes dog ikke at være tale om nogen afgørende forskel.
Til yderligere belysning af disse forhold er i følgende tabel 138 givet en procentvis fordeling af de unge efter antallet af deres restaurationsbesøg.
Henved 60 pct. af de unge mænd under 20 år og godt 60 pct. af de unge kvinder
under 20 år har overhovedet ikke været på restauration i den sidste måned, og dette gælder
såvel i by som på land. For de unge mænd over 20 år drejer det sig om 35—40 pct., medens
procenten for kvindernes vedkommende varierer fra godt 40 pct. i hovedstaden til godt
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Tabel 138. Procentvis fardeling efter antal reslaurationsbesøg i den sidste måned.

60 pct. på landet. Blandt de gifte er restaurations besøg noget sjældnere, idet i hovedstaden ca. 65 pct. såvel blandt mænd som kvinder ikke har været på restauration, og på
landet 80 pct., i provinsbyerne synes der at være nogen forskel mellem mænd og kvinder, idet 75 pct. blandt kvinderne mod 60 pct. blandt mændene ikke har været på restauration.
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De hyppige restaurationsgæster ined Seller flere besøg i en måned findes fortrinsvis
blandt mændene; af det samlede antal ugifte mænd udgør de dog kun ganske få procent,
i hovedstaden 4—5 pct. og på landet 3 pct. Kun i provinsbyerne synes der at være nævneværdig forskel mellem de unge under og over 20 år.
J følgende tabel 139 er anført den gennemsnitlige månedlige udgift til restaurafcionsbesøg i forskellige indtægtsgrupper.

Tabel 139. Gennemsnitlig månedlig udgift på restaurationer for samtlige unge.

Mændenes gennemsnitlige udgifter er væsentligt større end kvindernes, idet disses
udgifter kun er 3 kr., 2 kr. og 1 kr. henholdsvis i hovedstaden, provinsbyer og på landet
medens mændene anvender knap 10 kr. på landet og 11—14 kr. i byerne. Der er en tydelig
sammenhæng mellem indkomsternes størrelse og restaurationsudgifterne, og dette gælder
såvel for mænd som for kvinder, når bortses fra sognekommunerne, hvor der praktisk
taget ikke er kvinder med over 300 kr. i månedsindtægt, og restaurationsudgifterne for de
ovrige indtægtsgrupper alle ligger omkring 1 kr. pr. måned.
For mændenes vedkommende udgør restaurationsudgifterne 4—5 pct. af deres
indtægter, for de ganske små indkomster dog noget mere, og det kan særlig bemærkes, at
for dem, der overhovedet ingen egen indtægt har, er restaiirationsudgifterne af omtrent
samme størrelse som for dem, der tjener indtil 100 kr. pr. måned. I denne forbindelse
må det erindres, at enqueten ikke er i stand til at sige noget om, i hvilket omfang de unge
modtager tilskud fra forældre og slægtninge m. v. Det kan iøvrigt bemærkes, at den højere
gennemsnitsudgift i hovedstaden alene fremkommer ved, at indtægtsniveauet her er noget
højere; en foretagen standardberegning giver nemlig som resultat, at udgiften i provinsbyerne ville blive 13,30 kr. og i sognekommunerne 12,50 kr. mod som nævnt 14,10 kr.
i hovedstaden, såfremt der havde været den samme indtægtsfordeling i de tre områder.
Til belysning af, hvorvidt den påpegede forbindelse mellem restaurationsudgifterne
og indtægten skyldes antallet af restaurationsbesøg, er i følgende tabel 140 anført de
gennemsnitlige antal restaurationsbesøg for de samme indtægtsgrupper.
Det fremgår heraf, at der kun er en forholdsvis svag stigning i restaurationsbesøgene
med de stigende indkomster, og det er derfor øjensynligt, at de større restaurationsudgifter
i de højere indkomstgrupper for en væsentlig del forklares ved, at man bruger mere ved
det enkelte restaurationsbesøg.
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Tabel 140. Gennemsnitligt antal restaurationsbesøg pr. måned.

Punkt VI 7 c lød således: Nyder De spiritus? og hvis „ja": plejer De at drikkespiritus (herunder øl), når De går på restaurant, café o. s. v.? På grundlag af besvarelserne
er udarbejdet følgende tabel 141. I sognekommunerne har dog så mange af de unge undladt
at besvare spørgsmålet, at tallene må tages med forbehold.

Med hensyn til om de unge nyder spiritus eller ej, er der betydelige og karakteristiske forskelligheder mellem de ganske unge og de noget ældre, mellem mænd og kvinder
og mellem de unge i by og på land.
Blandt de ugifte unge mænd under 20 år er der 37- -56 pot., som ikke nyder spiritus,
mod 5—22 pct. blandt dem over 20 år. De laveste procenter findes i hovedstaden og de
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højeste i sognekommunerne, medens provinsbyerne ligger midt imellem. For kvindernes
vedkommende er der endnu flere, som ikke nyder spiritus, nemlig 47—72 pct. blandt de
unge under 20 år mod 22—50 pct. blandt de ældre over 20 år. Blandt de gifte er antallet
af ikke-spiritusnydende omtrent som blandt de ugifte over 20 år.
Om de spiritusnydende er det for en dels vedkommende oplyst, at de ikke plejer
at nyde spiritus på restaurationer, men som spørgsmålet er formuleret, kan man ikke bortse
fra muligheden af, at en del lejlighedsvis nyder spiritus også på restauration.
I følgende tabel 142 er foretaget nogle beregninger for de restaurationssøgende mod
fordeling mellem de spiritusnydende og de øvrige.

For mændenes vedkommende er den samlede månedlige udgift 3—4 gange større
for de spiritusnydende end for dem, der ikke nyder spiritus. Denne forskel forklares overvejende ved, at forbruget ved det enkelte besøg er så meget større, men i provinsbyerne
og sognekommunerne spiller det dog også en rolle, at de spiritusnydende går noget hyppigere
på restauration, medens dette ikke er tilfældet i hovedstaden.
For kvindernes vedkommende er de spiritusnydendes udgifter knapt dobbelt så
store som de øvriges, men herved må bemærkes, at udgiftsbeløbene i sig selv er væsentligt
mindre end mændenes. løvrigt gælder det også for kvinderne, at den påpegede forskel i
det samlede forbrug hovedsagelig forklares ved, at udgiften ved det enkelte restaurationsbesøg er større for de spiritusnydende, idet der dog også er nogen forskel i antallet af
restaurationsbesøg.
Til yderligere vurdering af de foran nævnte gennemsnitstal er i tabel 143 foretaget
en procentvis fordeling af de restaurationssøgende efter størrelsen af deres månedlige
restaurationsudgift.
Blandt kvinderne har over halvdelen ikke haft nogen udgift ved deres restaurationsbesøg, og forholdet er meget nær ens i by og på land; for de spiritusnydende har 55—62 pct.
ikke haft nogen udgift, medens tallet for de ikke-spiritusnydende er noget lavere, omkring
50 pct. Blandt mændene er det langt sjældnere at lade andre betale for sig, i sognekommu-
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Tabel 143. Procentvis fordeling af de restaurationssøgende efter storreisen
af den månedlige udgift.

neme gælder det kun for et par procent, medens det er noget hyppigere i byerne; det
bemærkes videre, at det især er de ikke-spiritusnydende mænd, som ikke har nogen udgifter,
således i hovedstaden 22 pct. De meget store restaurationsudgifter på over 100 kr. om
måneden findes praktisk taget kun hos mændene, og alene blandt de spiritusnydende,
hvor 5—10 pct. har over det nævnte udgiftsbeløb. Det kan tilføjes, at af samtlige hovedstadens unge mænd og kvinder, som i løbet af den sidste måned har været på restauration,
har 3 pct. anvendt mere end 100 kr. månedlig, men de pågældende unges samlede restaurationsudgifter kän anslås til over 20 pct. af samtlige unges restaurationsudgifter.
Man havde i punkt VI 7 b spurgt: hvorfor går De på restauration?, og besvarelserne fremgår af følgende tabel 144. Det bemærkes, at en del af de unge har angivet flere
grunde, og summen af procenterne er derfor mere end 100.
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Tabel 144. De anførte grunde til restaurationsbesøg.

I byerne er dans og underholdning de vigtigste motiver, og det kan bemærkes, at
et stort antal af de unge har anført begge disse grunde. Når der i provinsbyerne er noget
højere tal for underholdning end i hovedstaden, forklares dette formentlig ved, at teaterforestillinger, revyer o. 1. her fortrinsvis arrangeres på restaurationer eller i dertil stødende
selskabslokaler. I sognekommunerne har færre af restaurationerne underholdningsprogrammer •— herunder musik — og dette giver sig udtryk i, at de unge her i mindre grad anfører
underholdning som grund til at gå på restauration, hvorimod dans anføres omtrent lige så
hyppigt som af byernes unge. Det bemærkes iøvrigt, at kvinderne i noget større omfang end
mændene anfører dans.
At træffe bekendte er et langt hyppigere motiv blandt mændene end blandt kvinderne, og især gælder det sognekommunerne, hvor ca. 40 pct. af mændene anfører denne
grund til at gå på restaurationer, medens det kun gælder for 15 pct. af kvinderne; i hovedstaden er de tilsvarende tal ca. 20 pct. og 10 pct. Denne forskel mellem hovedstad og land
forklares naturligt ved, at på landet kender alle hinanden.
Det bemærkes videre, at det fortrinsvis er kvinder, som anfører kaffedrikning og
spisning, medens mændene skal have en „forfriskning" eller (og) spille billard. Det må
erindres, at restaurationsbesøg for at indtage sædvanlige måltider ikke skulle medtages.
Når der i byerne er forholdsvis mange, der er optalt under „andre grunde", hænger
det formentlig sammen med den foran påpegede forskel med hensyn til at træffe bekendte,
ligesom byernes mere differentierede liv kan give anden anledning til at gå på restauration
end de i tabellerne særskilt anførte. Endelig kan mangel på andet opholdssted i fritiden
være det egentlige motiv, selv om det angivne er et andet.
En fordeling på ugifte under og over 20 år samt gifte er anført i følgende tabel 145.
Tallene synes ikke at tyde på afgørende forskelligheder mellem de nævnte grupper
af unge med hensyn til deres grund til at gå på restauration.
Med henblik på at undersøge, om der er forskel mellem hjemmeboende og udeboende unge dels med hensyn til restaurationsbesøgenes hyppighed, dels med hensyn til
deres motivering, er der endelig foretaget en opdeling efter boligform. Det har ikke været
muligt at påvise nogen klar forskel i så henseende.
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Tabel 145. De vigtigste grunde til restaurationsbesøg. Fordeling på gifte og ugifte.

Spil.

De unge blev under punkt VI 8a spurgt: spiller De kort? og i bekræftende fald:
hvor mange gange har De spillet i den sidste måned? og: hvad spiller De fortrinsvis?
Hovedresultaterne af opgørelsen fremgår af følgende tabel 146.
Tre femtedele af de ugifte mænd spiller kort, medens det blandt de ugifte kvinder
kun er godt en trediedel. Der er ingen væsentlig forskel i tallene for by og land, og det
samme gælder for unge under og over 20 år. Blandt de gifte er kortspil derimod noget
hyppigere, idet omkring 70 pct. af mændene og 50 pct. af kvinderne spiller kort.
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Tabel 146. Procentdel af de unge, der spiller kort.

Disse tal, der er beregnet på grundlag af tallet for samtlige unge, altså også dem.
der ikke spiller kort, viser, at de ugifte mænd gennemsnitligt spiller kort et par gange
om måneden, medens de gifte mænd spiller 3—4 gange månedligt. For kvindernes vedkommende er tallene væsentligt mindre, således for de ugifte knapt 1 gang om måneden
- i sognekommunerne endog kun % gang — og for de gifte kvinder 1% gangTil yderligere belysning af, hvor hyppigt der spilles kort, er meddelt følgende
fordeling af de unge efter det antal gange, de har spillet kort i den sidste måned, jfr. tabel 148.
Blandt de ugifte mænd er der 11 pct., som spiller mindst 5 gange om måneden,
i sognekommunerne endog 14 pct., medens der blandt kvinderne kun er 4—5 pct. i byerne
og 2—3 pct. i sognekommunerne. De meget ivrige kortspillere, der har spillet mere end
20 gange i løbet af en måned, udgør 1—2 pct. af mændene og under y2 pct. af kvinderne.
Blandt de gifte er der væsentligt flere, som spiller kort mindst 5 gange månedlig.
Dette galder således for 20 pct. af mændene — i provinsbyerne dog kun 15 pct. — og for
7 pcb. af de gifte kvinder i byerne og 5 pct. i sognekommunerne.
Af tabellen fremgår det på den anden side, at omkring 15—20 pct. af de unge
ganske vist oplyser, at de spiller kort, men da det ikke er sket indenfor den sidste måned,
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Tabel 148. Procentvis fordeling efter, hvor ofte der spilles kort.

drejer det sig formentlig for størstedelens vedkommende om sådanne personer, som kun
ved særlige lejligheder går med i et spilleparti, når der „mangler en fjerdemand".
Man har endvidere foretaget en opgørelse af, hvilke slags kortspil, der fortrinsvis
spilles, og resultatet fremgår af følgende tabel 149.
Tabel 149. Procentvis fordeling efter hvilke spil, der fortrinsvis spilles.

Whist er det hyppigste spil, især i provinsen, hvor det dyrkes af en trediedel af
mændene og 15 pct. af kvinderne, men også i hovedstaden indtager det en førend« plads
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med en femtedel af mændene og 8 pct. af kvinderne. Bridge spilles især i hovedstaden,
hvor 13 pct. af mændene og 9 pct. af kvinderne foretrækker dette spil, medens der kun er
4—5 pct. i provinsbyerne og i sognekommunerne endog kun 1—2 pct., der spiller bridge.
L'hombre spilles kun af et yderst ringe antal, og praktisk taget ikke af kvinder.
Hasardspil dyrkes især i sognekommunerne, men det drejer sig dog ikke om mere end
5 pct. af mændene. Under gruppen selskabsspil indgår en lang række forskellige spil, hvoraf
de vigtigste fremgår af følgende tabel. Det bemærkes, at flere har anført mere end 1 spil,
og hvert af disse er medregnet i tallene.

Bridge spilles praktisk taget kun af unge, som har gået i eksamensskole; modsvarende spiller de pågældende unge i hovedstaden sjældnere whist og selskabsspil, medens
der i provinsen ikke kan påvises nogen afgørende forskel i denne henseende.
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I Punkt VI 8 b spurgtes, om de unge deltog i totalisatorspil og i bekræftende fald
i hvilken slags.
Adgang til totalisatorspil findes fortrinsvis i hovedstaden, hvor følgende procentdel af de unge deltager i spillet:
ugifte under 20 år
—• over - gifte

Mænd

Kvinder

pct.

pct.

4
8
22

4
8
7

Blandt de gifte er interessen for due væddeløb dominerende, medens de ugifte
spreder sig mere over de andre former for totalisatorspil: cykle væddeløb og trav- og galopløb, løvrigt er tallene så små, at der ikke kan drages videregående slutninger af dem.

Tobak.
Under punkt VI 9 var spurgt: Ryger De? og hvis ja: Hvor meget har De brugt
til tobak i den sidste måned? I følgende tabel 152 er på grundlag af disse oplysninger
anført, hvor mange procent af de unge, der har angivet, at de ikke ryger.

Blandt de ugifte mænd under 20 år er der godt 20 pct., som ikke ryger, medens
antallet blandt de unge kvinder er dobbelt så stort, ca. 40 pct., og det bemærkes, at tallene
for by og land er ens. For de noget ældre over 20 år er antallet af ikke-rygere som helhed
noget mindre, således ca. 15 pct. for mændene og 25 pct. for kvinderne, bortset fra sognekommunerne, hvor antallet blandt kvinderne er lige så stort, som for de unge under 20 år,
nemlig 40 pct. Endelig er antallet af ikke-rygere endnu lavere blandt de gifte mænd, knapt
10 pct. De gifte kvinder har derimod det største antal ikke-rygere af alle disse grupper,
varierende fra 36 pct. i hovedstaden til 55 pct. i sognekommunerne.
Udgifterne til tobaksforbruget fremgår af følgende tabel 153.
Af samtlige mænd er der 14—19 pct., som ikke ryger, medens den tilsvarende
procent for kvinderne varierer fra 34 pct. i hovedstaden til 44 pct. i sognekommunerne.
Desuden har af mændene 5 pct. i byerne og 2 pct. i sognekommunerne oplyst, at de ryger,
men de har ikke oplyst noget om udgifternes størrelse, og for kvindernes vedkommende
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Tabel 153. T obaks forbrugets størrelse.

gælder dette for 15—19 pct., det drejer sig formodentlig væsentligst om personer, der kun
ryger, når der bliver budt.
Til vurdering af de anførte tal for størrelsen af den månedlige udgift kan oplyses,
at for hele befolkningen over 15 år udgjorde tobaksforbruget i 1946—47 ca. 20 kr. månedlig,
og de unge i alderen 15—25 år skulle herefter som helhed have et væsentligt mindre forbrug
— i hvert fald en væsentligt mindre egen udgift hertil •—• end den øvrige befolkning.
Udgiftsbeløbene viser iøvrigt samme forskelligheder mellem grupperne som de
foran nævnte tal for ikke-rygere, hvorfor man skal henvise til tabellens tal.
Vedrørende fordelingen efter udgiftens størrelse skal fremhæves, at tobaksforbrug
på over 50 kr. månedlig fremkommer blandt 6 pct. af mænd i hovedstaden mod 1—2 pct.
i provinsen, medens det er yderst sjældent, at kvinder når op på så stort forbrug.
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Tabel 154. T obaks forbrugets størrelse i forskellige indtægtsgrwpper.

Forbrugets afhængighed af indtægten er belyst i foranstående tabel 154.
Udgiften til tobak er stigende med indtægternes størrelse, men der er dog en
tendens til, at tobaksforbruget udgør en faldende del af indtægten, jo større indtægten er.
For mænd med 100—200 kr.s indtægt udgør tobaksforbruget således ca. 7 pct. af indtægten mod kun 4—5 pct. for indtægter over 500 kr. Det bemærkes iøvrigt, at tobaksforbruget er lige så stort eller større for dem, der overhovedet ingen selvstændig indtægt
har, som for dem, der har indtægt indtil 100 kr. månedlig.
Ved vurderingen af de her meddelte tal må det dels tages i betragtning, at rationeringen af tobaksvarer medvirkede til at skabe et forbrug af forholdsvis ensartet størrelse
for alle personer, dels at nogle af de hjemmeboende unge får en del af deres tobaksforbrug
dækket gennem familiens fælles tobaksbeholdning.

Aviser.

Punkt VI 10 a lød således: Læser De aviser daglig — jævnligt — sjældent? På
grundlag af besvarelserne er udarbejdet følgende tabel. Det bemærkes, at der praktisk
taget ingen er, som har anført, at de aldrig læser aviser, og at disse er medregnet i gruppen „sjældent".
Mellem to trediedele og 95 pct. af de unge læser dagligt aviser. Indenfor alle grupper — med en enkelt undtagelse — har kvinderne den mindste procent, og forskellen er
mest fremtrædende for byernes unge under 20 år. Endvidere bemærkes, at de gifte indenfor
alle grupper har den højeste procent, tæt fulgt af de ugifte over 20 år, medens de ganske
unge i væsentligt mindre omfang er daglige avislæsere.
En fordeling efter skoleuddannelsen viser de færreste daglige avislæsere blandt dem,
der kun har almindelig folkeskoleuddannelse og tilsvarende større blandt de unge, der har
gået i eksamensskoler. Dette fremgår af følgende tabel 156.
Forskellene er dog gennemgående ikke særlig store, og det bemærkes endvidere, at
den del af de unge, som foruden folkeskolen har gennemgået højskole eller aftenskole,
danner en mellemgruppe.
De unge var under punkt VI 10 c adspurgt, hvor lang tid de anvendte daglig på
avislæsning. Oplysningerne er selvfølgelig ret skønsmæssige, men man har dog ment på
dette grundlag at kunne beregne gennemsnitstal for de forskellige grupper, og disse er
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Tabel 156. Procentdel daglige avislæsere i grupper efter
skoleuddannelsen.

meddelt i folgende tabel. Det bemærkes, at tallene kun omfatter dem, der har afgivet oplysninger, således at de, der aldrig eller kun sjældent læser aviser og derfor ikke har angivet
noget tidsrum, ikke er medregnet. Tallene er angivet i minutter, jfr. tabel 157.
De ganske unge mænd under 20 år anvender ca. 30 minutter daglig på avislæsning,
medens kvinderne nøjes med 20 minutter. De noget ældre anvender noget længere tid, og
de gifte endnu mere, de gifte kvinder således knap 30 minutter og de gifte mænd ca. 40
minutter i provinsen og ca. 50 minutter i hovedstaden.
En fordeling af de unge efter skoleuddannelse viser ingen forskel mellem dem, der
kun har almindelig folkeskoleuddannelse og dem, der har gået i eksamensskole.
Der er foretaget en fordeling efter længden af den anvendte tid, men under hensyn
til oplysningernes usikkerhed skal kun anføres, at 6—8 pct. af mændene bruger 10 minut-
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Tabel 157. Gennemsnitlig tid pr. dag anvendt på avislæsning.

ter eller mindre til deres avislæsning mod 15—20 pot. af kvinderne, og tilsvarende er der
blandt mændene flere meget grundige avislæsere, som hver dag bruger over 1 time, nemlig
4—8 pct. af mændene og 1—2 pct. af kvinderne.
De unge var under punkt VI 10 b spurgt om: li vad læser De særlig i avisen? I nedenstående tabel er på dette grundlag anført, hvor mange procent af de unge, der særlig læser
de anførte emner; tabellen omfatter kun den del af de unge, som har angivet, at de dagligt
læser avis. De enkelte procenter må læses med forbehold, men det må dog antages, at
deres indbyrdes størrelsesforhold giver et rigtigt udtryk for den interesse, de enkelte
emner vækker hos de forskellige grupper af unge.
Tabel 158. Procentdel af de daglige avislæsere, der særlig læser følgende emner i aviserne.

Avisernes referater og omtale af ulykker og forbrydelser synes at have den største
interesse blandt de unge læsere både i byerne og på landet. I hovedstaden er der lidt flere
blandt kvinderne end blandt mændene, som læser om disse emner, medens det i provinsen
•r-z
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Tabel 159. Procentdel aj daglige avislæsere, der særlig læser følgende emner i avisen.
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er mændene, som hyppigst kaster sig over dette stof. Humorstoffet læses dog af omtrent
lige så mange uden nogen forskel mellem mænd og kvinder.
Af emner, som i særlig grad interesserer mændene, kan nævnes udenrigspolitik,
sport samt lederen, og dette stof læses hyppigst i hovedstaden, for sportens vedkommende
dog også hyppigt i provinsbyerne. Derimod læses annoncerne, boganmeldelser og den fortsatte roman lidt hyppigere af kvinder end af mænd, og det bemærkes videre, at annoncerne
har en langt større læserkreds i provinsen end i hovedstanden.
Til yderligere belysning af interessen for det forskellige stof er anført foranstående
procenttal særskilt for de ugifte over og under 20 år samt de gifte.
Også når man som her betragter de forskellige emner, viser det sig, at de unge
under 20 år gennemgående viser mindre interesse for avislæsningen end de øvrige unge.
Dette gælder især for kronikkerne og lederne, men også for udenrigs- og indenrigspolitik
samt i byerne den fortsatte roman; derimod er interessen for sportslæsning for kvindernes
vedkommende størst blandt de unge under 20 år, og endelig bemærkes, at i hovedstaden,
hvor en del af de unge nøjes med overskrifterne, gælder dette især de ganske unge.

Ugeblade.

Spørgsmål VI 11 a lød således: Læser De ugeblade og lign. underholdende blade?
Dagbladenes søndagstillæg indgik udtrykkeligt ikke i undersøgelsen. Hovedresultaterne
fremgår af følgende tabel.
Tabel 160. Procentdel af de unge, som læser ugeblade o. lign.

Den ganske overvejende del af de unge læser ugeblade o. 1. Der synes ikke at være
nogen afgørende forskel mellem mænd og kvinder bortset fra hovedstaden, hvor der blandt
de gifte mænd samt de ugifte mænd over 20 år er færre læsere end blandt kvinderne i de
samme grupper. Det bemærkes videre, at antallet er størst i provinsbyerne og mindst
i sognekommunerne, men der er som nævnt ikke større forskelligheder; de ugifte mænd i
hovedstaden danner dog en undtagelse, idet der blandt disse er forholdsvis få læsere, hvilket
kan forklares ved det store antal studerende, jfr. følgende tabel.
En fordeling af de ugebladslæsende efter erhverv er vist i tabel 161.

172

Der er gennemgående ikke store forskelligheder indenfor erhvervsgrupperne, bortset fra mandlige studerende i hovedstaden og mandlige selvstændige erhvervsdrivende i
byerne, der har det mindste antal ugebladslæsere. Det bemærkes i denne forbindelse, at
gruppen studerende ikke i hovedstaden er så stærkt præget af hjemmeboende skoleelever
som i provinsen.
Det kan endvidere oplyses, at der af hovedstadens unge fra eksamensskolerne er
væsentlig færre ugebladslæsere end blandt de øvrige unge, således for mændenes vedkommende kun 60 pct. mod 74 pct. for samtlige unge mænd, og for kvindernes vedkommende henholdsvis 71 pct. og 82 pct.
Spørgsmål VI l i b lød således: Hvilke ugeblade har De læst i de to sidste uger?
og i folgende tabel er på dette grundlag givet en oversigt over antallet af læste ugeblade.
Tabel 162. Procentvis fordeling efter antal læste ugeblade i de to sidste uger.

I forbindelse hermed skal meddeles følgende beregning af det gennemsnitlige antal
læste ugeblade pr. uge.
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Tabel 163. Gennemsnitligt antal læste ugeblade pr. uge.

Der læses en del flere ugeblade i byerne end på landet, og dette gælder både for
mænd og kvinder, for de ganske unge og for de noget ældre. Endvidere bemærkes, at de
ugifte under 20 år læser forholdsvis mange ugeblade. Af tabel 162 fremgår det iøvrigt.
at de meget ivrige ugebladslæsere, som i en uge læser 3 eller flere blade, (6 på 14 dage),
i byerne udgør omkring 7 pot. af samtlige unge, men i sognekommunerne kun godt 1 pct.
I følgende tabel er dernæst vist, hvor mange procent af de unge, der har læst de
anførte blade. Det må erindres, at opgivelserne her som overalt har relation til forholdene
i november—december 1946.

Tabel 164. Procentdel af de unge, der i løbet af de to sidste uger har læst følgende ugeblade.

De to mest læste ugeblade er Hjemmet og Familie Journalen, og af disse er Hjemmet det førende i provinsen og navnlig på landet, medens der ikke er nogen forskel i hovedstaden. Om begge blade gælder det, at der er lidt flere læsere blandt mændene end blandt
kvinderne, og det samme er tilfældet for Dansk Familieblad, medens det i udpræget grad
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gælder for Skipper Skræk. Overvejende kvindeblade er Tidens Kvinder og Alt for Damerne,
men også Tempo, Ude og Hjemme, Søndags B.T. samt Hus og Hjem læses fortrinsvis af
kvinder. Endelig bemærkes, at Landet næsten kun læses i sognekommunerne, og Hus og
Hjem praktisk taget kun i provinsen.
En fordeling efter alder og gifte-ugifte viser ingen væsentlige forskelligheder;
kun kan bemærkes, at Skipper Skræk har forholdsvis mange læsere blandt de ugifte mænd
under 20 år. Det blev foran nævnt, at de unge fra eksamensskolerne gennemgående læste
færre ugeblade end de øvrige unge, og dette gælder især Tempo og (i byerne) Skipper Skræk;
derimod er der forholdsvis mange af de pågældende unge, der læser Billedbladet, Søndags
B.T. og Tidens Kvinder.
Til belysning af, hvilke ugeblade der læses indenfor de forskellige erhverv er anført nedenstående tal for hovedstaden.
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Mandlige funktionærer læser lidt færre ugeblade end gennemsnittet, og dette
gælder især med hensyn til Ugerevyen og Skipper Skræk. Faglærte arbejdere viser ingen
særlige ejendommeligheder. Blandt ufaglærte arbejdere er der navnlig forholdsvis mange
læsere af Tempo og Skipper Skræk, men også flere af de øvrige ugeblade læses hyppigt af
de ufaglærte arbejdere. Blandt lærlinge og elever er der ligeledes mange ugebladslæsere,
og man kan fremhæve det store tal for Tidens Kvinder. Endelig bemærkes, at studerende
gennemgående har de laveste læseprocenter, bortset dog fra Søndags B.T.
De kvindelige funktionærer og de studerende har for næsten alle ugebladene noget
lavere læseprocent end de øvrige kvinder, idet der dog i begge grupper er forholdsvis mange
læsere af Søndags B.T. Blandt de ufaglærte arbejdere er der navnlig mange læsere af Ugerevyen, Tempo og Ude og Hjemme, medens der kun er få læsere af Tidens Kvinder. Lærlinge og elever har ligeledes for de fleste ugeblade forholdsvis høje læseprocenter.
Spørgsmål VI 11 d lød således: Hvilke ugeblade køber De regelmæssigt eller holder
selv? Resultatet af opgørelsen fremgår af følgende tabel.
Tabel 166. Procentdel af de unge, som regelmæssigt
køber ugeblade.
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Sammenholdt med tallene for dem der læser uge
købere er væsentligt mindre, navnlig i sognekommunern«
dog forholdsvis mange, som køber ugeblade, og det kan er
hovedstadens kvinder er forholdsvis flere købere end bla]
For de enkelte ugeblade er det beregnet, hvor ma
de pågældende blade, og resultatet fremgår af f o ranstå
Idet der med hensyn til enkeltheder henvises '
byernes kvinder gennemgående har større køberprocent
Spørgsmål VI 11 c lød således: Hvad læser De
grundlag af besvarelserne er udarbejdet følgende tabel.

de, fremgår det, at antallet af
ilandt de gifte personer er der
dere fremhæves, at der blandt
mændene.
procent af læserne, der køber
{ tabel 167.
abellen skal blot peges på, at
mændene.
n? (d. v. s. i ugebladene). På

Tabel 168. Procentdel af ugebladslæseme, som læser følgende stof.

Medens der ved aviserne var stor forskel i læsernes interesse for de forskellige
grupper af stof, gælder dette ikke i samme grad for ugebladene; ingen af de anførte kategorier læses således af mindre end en fjerdedel af læserne, og på den anden side er der almindeligvis intet stof, der læses af mere end to trediedele af læserne; i provinsbyerne er
læserprocenten af billedserier og humor dog over 80 pct. og i det hele taget ligger provinsbyernes procenter højest, især for mændenes vedkommende. Det bemærkes, at kvinderne
viser særlig stor interesse for brevkasser, kærlighedsnoveller og de fortsatte romaner, medens
de mandlige læsere er i overtal ved de populære artikler, og for provinsens vedkommende
endvidere ved kriminalnovellerne.

Tidsskrifter.

Spørgsmål VI 12 a lød således: Læser De tidsskrifter, herunder faglige blade?
Gruppen tidsskrifter omfatter en meget forskelligartet samling blade, hvoraf nogle
udkommer hver eller hveranden uge, andre som månedsblade eller endnu sjældnere. Kioskhæfter er dog ikke medtaget, jfr. s. 180. Med hensyn til deres indhold kan det være vanskeligt at opstille nogen skarp modsætning til ugebladene, men i almindelighed er deres
indhold dog af mere sagligt betonet karakter.
I folgende tabel er meddelt antallet af unge, som har opgivet, at de læser tidsskrifter.
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Tabel 169. Procentdel af de unge som læser tidsskrifter.

Indenfor alle grupper findes der væsentligt flere læsere blandt mænd end blandt
kvinder, og i byerne, for kvindernes vedkommende navnlig i hovedstaden, er der betydeligt
flere læsere end i sognekommunerne. Endelig bemærkes, at der er væsentligt færre læsere
blandt de ganske unge under 20 år end blandt de noget ældre.
I følgende tabel er givet tilsvarende procenttal for grupper efter uddannelsens art.
Tabel 170. Procentdel af de unge — efter uddannelse
som læser tidsskrifter.

Tabel 171. Procentdel af de unge — efter erhverv — som læser tidsskrifter.

Landbrugsmedhjælpere
Selvstændige erhvervsdrivende
Funktionærer
Tjenestemænd
Faglærte arbejdere
,
Ufaglærte arbejdere
Lærlinge og elever
Studerende og skoleelever
I alt.
•23
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De unge fra eksamensskolerne er langt hyppigere læsere af tidsskrifter end de
øvrige unge, hvilket i nogen grad kan stå i forbindelse med, at de gennem deres stillinger
i erhvervslivet i højere grad har anledning til at følge med i faglige tidsskrifter o. 1., men
må formentlig også tages som udtryk for, at de pågældende selv har en stærkere trang til
at udvide deres kundskaber. De unge med højskole- og aftenskoleuddannelse danner en
mellemgruppe, men ligger nærmest dem, der kun har almindelig folkeskoleuddannelse.
En fordeling i erhvervsgrupper er vist i foranstående tabel 171.
Det, som er mest påfaldende i denne tabel, er de meget små tal for de ufaglærte
arbejdere, og på landet desuden for landbrugsmedhjælpere m. v. For de øvrige erhvervsgrupper er tallene noget svingende, uden at man kan påvise nogen bestemt linje.
Spørgsmål VI 12 b lød således: Hvilke tidsskrifter læser De regelmæssigt?
Man har foretaget en gruppering af tidsskrifterne, og i tabel 172 er givet en oversigt over, hvor mange procent af de unge, der læser de forskellige kategorier af tidsskrifter.
Når der som foran påvist er langt flere i byerne, der læser tidsskrifter, end på landet,
forklares dette øjensynligt i væsentlig grad ved, at de underholdende tidsskrifter kun
læses meget lidt på landet, nemlig af 5 pct., medens der i provinsbyerne er 22 pct. af mændene og 8 pct. af kvinderne, som læser disse tidsskrifter, og i hovedstaden endog henholdsvis 32 pct. og 21 pct. Også fagforeningsbladene viser stor overvægt for byerne, hvilket er
meget forståeligt under hensyn til fagforeningernes større betydning i byerne. Der findes
en lang række tidsskrifter beregnede for specielle hobbies, og disse læses også mest i byerne,
men dog også af en del på landet, og noget lignende gælder for gruppen foreningsblade,
men det kan ofte være vanskeligt at trække en grænse mellem de to sidste grupper, idet
mange hobbies dyrkes gennem deltagelse i en forening. I modsætning til de forannævnte
tidsskrifter læses faglige tidsskrifter (bortset fra fagforeningsblade) lige hyppigt i by og
på land, nemlig af ca. 20 pct. af mændene og 5—10 pct. af kvinderne, men det siger sig selv,
at det ikke er de samme tidsskrifter, det drejer sig om. Endelig bemærkes, at tidsskrifter
af mere almindelig politisk-økonomisk, religiøs eller kulturel art kun læses af ganske få,
navnlig på landet.
For alle grupper gælder det, at der er væsentlig færre kvindelige læsere end mandlige, mindst udpræget er forskellen dog ved foreningsblade.
Blandt de ganske unge under 20 år er der som foran omtalt færre tidsskriftlæsere
end blandt de øvrige unge, men denne forskel beror åbenbart udelukkende på fagforeningsbladene og — navnlig —• på de øvrige faglige tidsskrifter, hvorimod tallene, i hvert fald
Tabel 172. Procentdel af de unge, der læser følgende tidsskrifter.
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for mændenes vedkommende, er ens for de underholdende tidsskrifter, og foreningsblade
læses endog hyppigst af de ganske unge.
En fordeling efter erhverv giver ikke anledning til særlige bemærkninger udover
den, at fagforeningsblade ganske vist læses hyppigst af faglærte arbejdere, men antallet
i sig selv synes bemærkelsesværdigt lavt. Dette kan muligvis skyldes, at nogle af de pågældende har glemt at anføre sådanne tidsskrifter, som kommer automatisk som følge af
medlemsskab i en fagforening. De opgivne tal for faglærte arbejdere fremgår af følgende
tabel 173.
Tabel 173. Procentdel af de unge faglærte
arbejdere, som læser fagforeningsblade.
Kvinder

Hovedstaden. . .
Provinsbyer....
Sognekommuner.

Der er endvidere foretaget en opdeling efter de unges skoleuddannelse, og fra denne
undersøgelse skal nævnes tallene for følgende tidsskriftgrupper, der ikke er knyttet til
bestemte foreninger og derfor ikke automatisk tilstilles de unge.
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Tabel 174. Procentdel af de unge — efter skoleuddannelse — som læser
følgende arter tidsskrifter.

Blandt de unge fra eksamensskolerne er der langt flere læsere af disse tidsskrifter end
blandt de øvrige unge, og denne forskel findes både hos mænd og kvinder og i by og på land.

Kioskhæfter.
Spørgsmål VI 13 a lød således: Læser De kioskhæfter (kulørte hæfter)? og i bekræftende fald: hvor mange har De læst i de sidste 2 uger? På grund af besvarelsen er beregnet
følgende tabel.
Tabel 175. Procentdel af de unge, so?n læser kioskhæfter.
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Antallet af kioskhæftelæsere er størst blandt de ganske unge mænd under 20 år,
varierende fra 25 pct. i byerne til godt 30 pot. på landet, medens der er lidt færre blandt
de ældre, omkring 16 pct. i hovedstaden mod godt 20 pct. i provinsen, og for de giftes vedkommende er tallet noget lignende. Af kvinderne læser omkring 10 pct. kioskhæfter uden
væsentlige forskelligheder mellem de anførte grupper.
Det fremgår iøvrigt af tabellen, at hovedparten — mellem to trediedele og tre fjerdedele — af de unge, som meddeler, at de læser kioskhæfter, har læst sådanne hæfter i løbet af
de sidste to uger, og det kan endvidere oplyses, at disse i gennemsnit har læst 2—3 hæfter
i de sidste to uger. I følgende tabel er der givet en fordeling efter antallet af de læste hæfter.

Det gennemsnitlige antal læste hæfter er noget
Forskellen i gennemsnitstallene forklares hovedsagelig
som overkommer 7 eller flere hæfter i løbet af 2 uger,
mændene.
En fordeling af kioskhæftelæserne efter deres
Rende tabel.

større for mænd end for kvinder.
ved, at de meget ivrige læsere,
ganske overvejende findes blandt
skoleuddannelse fremgår af føl-

Tabel 177. Procentdel af de unge — fordelt efter skoleuddannelse —
som, læser kioskhæfter.
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Tallene viser klart, at der fra eksamensskolerne kun er halvt så mange - - eller
endnu færre — kioskhæftelæsere end blandt de øvrige unge, og det kan yderligere
oplyses, at gennemsnitsantallet af læste hæfter er væsentligt mindre for de unge fra
eksamensskolerne.
For de største erhvervsgrupper i byerne skal meddeles følgende tal.

Tabel 178. Procentdel af de unge — efter erhverv
som læser kioskhæfter.

Det er øjensynligt, at de ufaglærte arbejdere er de mest ivrige læsere af kioskhæfter, medens der blandt de studerende er forholdsvis få læsere.
Der er foretaget en opgørelse af, hvilke hæfter, der fortrinsvis købes, og de vigtigste hæfter er anført i nedenstående tabel.

Tabel 179. Procentdel af køberne, der kober følgende hæfter:

Ole Ny
Romanbladet
Sorte maske
Kurt Danner
Cowboy
Spænding
Styrmand Rasmussen,
Højt humor
Stjernehæfter
Hudibras
Filmroman
Andet
Uoplyst

Tallene er baseret på et forholdsvis lille materiale, men viser dog en ganske tydelig forskel på de unge mænds og de unge kvinders læsning. Det bemærkes, at den
række af de her anførte seriehæfter siden er ophørt at udkomme.
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Bøger.

På grundlag af spørgsmål VI 14 b: Hvilke bøger har De læst i den sidste måned,
udover hvad der forlanges på skoler eller på kursus?, er der foretaget følgende procentvise
opgørelse.
Tabel 180. Procentdel af de unge, der har læst bøger
i den sidste måned.

I byerne har omkring 70 pct. af de unge læst bøger i den sidste måned, for de gifte
kvinders vedkommende dog noget mindre, omkring 50 pct., og der er en tendens til, at
læseprocenten blandt de ugifte er noget højere for de yngste under 20 år end for de ældre,
Den samme tendens gør sig også ga^ldende i sognekommunerne, navnlig for kvindernes
vedkommende, og her er der iøvrigt hverken for mænd eller for kvinder væsentlig forskel i tallene for de ugifte over 20 år og de gifte. Tallene er som helhed noget lavere i sognekommunerne end i byerne.
I følgende tabel er givet en fordeling efter hvor mange bøger, de unge har læst
i den sidste måned.
Tabel 181. Procentvis fordeling efter antal bøger læst
i den sidste måned.
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Omkring en femtedel af de unge har læst 1 bog i løbet af den sidste måned, og et
lignende antal har læst 2 bøger, og der er ingen forskel mellem by og land. De meget ivrige
læsere, som har læst 4 eller flere bøger, udgør i sognekommunerne knapt en halv snes
procent og i byerne noget mere, især blandt hovedstadens unge mænd, hvoraf 18 pct. har
læst 4 eller flere bøger.
Man kan på grundlag af ovenstående fordeling beregne, hvor mange bøger, de unge
i gennemsnit har læst i løbet af en måned, og når man bortser fra dem, der overhovedet
ikke har læst nogen bøger i den sidste måned, får man et gennemsnitstal på omkring 2,5
bøger; det bemærkes, at der kun er små afvigelser fra dette gennemsnitstal, når man særskilt
betragter tallene for by og land, mænd og kvinder m. v.
De læste bøger er rubriceret i nogle hovedgrupper efter deres karakter, og i følgende
tabel er givet en procentvis fordeling på disse grupper.

Størstedelen af de læste bøger er skønlitteratur, og herindenfor er den moderne
litteratur (efter 1920) ganske dominerende; det er endvidere bemærkelsesværdigt, at kvinderne i langt højere grad end mændene læser den moderne litteratur, idet deres læseprocent
er omkring 70 mod omkring 50 for mændene. Skønlitteraturen fra perioden 1870—1920
udgør kun 5—7 pct. af de læste bøger, og den ældre litteratur fra før 1870 indtager en endnu
mere beskeden plads med 2—3 pct. Fra den egentlige skønlitteratur er udskilt nogle særlige
grupper. Dette gælder således poesi, der udgør 1 pct. af de læste bøger, med de største tal
for kvinderne. Endvidere kriminalromaner, der også kun læses af et fåtal, hyppigst af byernes mænd, hvor de udgør 2% pct. af de læste bøger. Endelig er som en særlig gruppe
udskilt de specielle børnebøger — herunder dog ikke børneudgaver af klassikere — og disse
læses i et ret betydeligt antal, mest af mænd og i sognekommunerne; i hovedstaden udgør
børnebøgerne således 6 pct. af kvindernes læsning og 17 pct. af mændenes, og i sognekommunernes er de tilsvarende tal henholdsvis 19 pct. og 24 pct., i stationsbyerne endog 31
pct. af mændenes læsning.
Indenfor faglitteraturen spiller bøger af underholdende art den største rolle, (herunder er bl. a. medregnet rejsebeskrivelser og biografier), og interessen for disse bøger er
væsentligt større blandt mænd end blandt kvinder, ligesom disse bøger læses noget mere
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i byerne end på landet; for mændenes vedkommende således af henholdsvis 14 pct. og 8
— 9 pct. og for kvindernes vedkommende af henholdsvis 6 pct. og 3 pct.
I følgende tabel er der yderligere for visse af boggrupperne meddelt tal særskilt
for de ugifte under og over 20 år samt de gifte.

Der er intet overraskende i, at de specielle børnebøger fortrinsvis læses af de ganske unge, men selv blandt de ældre over 20 år og de gifte udgør børnebøgerne 4—7 pct.
af samtlige læste bøger, for kvindernes vedkommende dog noget mindre.
Den moderne skønlitteratur efter 1920 læses derimod i væsentlig mindre grad af
de ganske unge. Endelig bemærkes, at egentlig faglitteratur i hovedstaden og i sognekommunerne læses hyppigst af de ugifte over 20 år, medens provinsbyernes tal ikke giver udtryk for en sådan tendens.
På grundlag af spørgeskemaets oplysninger (VI14 e) om, bøger, de unge sætter særlig pris på, har man udarbejdet nedenstående fortegnelser over de henholdsvis i hovedstaden, provinsbyerne og sognekommunerne særligt ofte nævnte forfattere. På grund af
det ringe antal besvarelser fra stationsbyerne er der kun i begrænset omfang taget hensvn hertil.
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Heraf:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

John Steinbeck
Martin Andersen Nexø. . .
Ernest Hemingway
Sally Sal minen
Trygve Gulbranssen
Rudyard Kipling
Jacob Paludan
Victor Hugo
Jack London
Charles Dickens
Louis Bromfield
Erich Maria Remarque . . .
Radclyffe Hall
Carit Etlar (Carl Brosbøll)
Richard Llewellyn
Hakon Mielche
Aage Krarup Nielsen
Alice T. Hobart
Kelvin Lindemann
Daphne du Maurier
Rudolf Bruhn

Provinsbyerne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Frank G. Slaughter
A. J. Cronin
Hans Martin
Morten Korch
Alexandre Dumas d. æ.. . .
Sally Salminen
Rudolf Bruhn
Margaret Mitchell
Jakob Bech Xygaard
Eric Knight
Margit Söderholm
Lloyd C. Douglas
Trygve Gulbranssen
Cant Etlar (Carl Brosbøll)
Johanne Korch
Tora Feuk
Rudyard Kipling
Howard Pyle
Hakon Mielche
Edgar Rice Burroughs....
Walter Christmas
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Heraf:

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Aage Krarup Xielsen
Baronesse Orczy
Erich Maria Remarque
Leonard Strömberg
Martin Andersen Nexø
Ernest Hemingway
Gunnar Jørgensen
Defoe/Campe
Knud Meister + Carlo Andersen

Sognekommunerne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Morten Korch
Leonard Strömberg
Johanne Korch
Sally Salminen
Trygve Gulbrandssen . .
Rudolf Brulm
Carit Etlar (Carl Brosbøll)
Frank G. Slaughter
Tora Feuk
Defoe/Campe
Jakob Bech Xygaard
Margit Söderholm
Hans Martin
Lloyd C. Douglas
Alexandre Dumas d. æ
Eric Knight
Valborg Dahl
Harriet Beecher Sto we
Richard Holm
Lars Nielsen
A. J. Cronin
Frederick Marryat
Margaret Mitchell
Howard Pyle
Edgar Rice Burroughs
Thomas Olesen Løkken
Anna Baadsgaard
P. Hansen Skovmoes
Jules Verne
Martin Andersen Xexø
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I folgende oversigt er de forfattere, som forekommer mere end 100 gange i materialet
(indbefattet stationsbyerne), opstillet i rækkefølge med angivelse af deres rang i hver af de
fire landsdele.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Frank G. Slaughter
Morten Koreh
Hans Martin
A. J. Cronin
Margaret Mitchell
Jakob Bech Nygaard
Sally Salminen
Alexandre Dumas d. æ
Eric Knight
Margit Söderholm
Johanne Korch
Kudolf Bruhn
Lloyd C. Douglas
Trygve Gulbranssen
Leonard Strömberg
Carit Etlar (Carl Brosbøll) .
Tora Feuk
Martin Andersen Nexø
Defoe/Campe
Ernest Hemingway

Hovedstaden

Provinsbyer

Stationsbyer

Landkommuncr

optalt som nr.

optalt som nr.

optalt som nr.

optalt som nr.

2
..
4
3
1
5
13
7
6
8
..
30
9
14
..
23
..
11
..
12

1
4
3
2
8
9
6
5
10
11
15
7
12
13
25
14
16
26
29
27

1
2
4
5
10
9
3
19
17
13
8
11
7
..
18
16
15
..
14

8
1
13
21
23
11
4
15
16
12
3
6
14
5
2
7
9
30
10

Selv om man utvivlsomt bør udvise en vis tilbageholdenhed med hensyn til de konklusioner, der drages at tallene i de foranstående tabeller, må det dog være tilladeligt at
fremdrage forskellige påfaldende træk.
Det må imidlertid herved erindres, at undersøgelsen er foretaget i november—
december 1946, og at de i den umiddelbart forudgående tid fremkomne bøger derfor fremtræder med en ganske særlig vægt. Forskellige forfattere, der allerede ved denne redegørelses
fremkomst er så godt som glemt, i hvert fald blandt ungdommen, optræder derfor uforholdsmæssigt fremtrædende. Ved sammenligning af de forskellige landsdele må det desuden erindres, at aldersfordelingen er forskellig, at bibliotekernes bogbestand er en ganske anden i
landsognene end f. eks. i hovedstaden, at de unge kvinder udgør en forskellig andel af ungdommen i de forskellige landsdele o.s.v.
Indledningsvis bemærkes det, at de egentlige klassikere fra 1800-tallet så at sige
savnes i det i tabellerne gengivne materiale, når man ser bort fra de forfattere, der helt eller
delvis er gået over til at blive børnelæsning — Dumas, Kipling, Etlar (Gøngehøvdingen,)
Defoe/Campe, Beecher Stowe (Onkel Torns hytte), Marryat og Verne — og som væsentligt
nævntes af 15—17-årige — og fra de forfattere, der som Victor Hugo, Jack London, Baronesse
Orczy (Den røde pimpernel), hører en nyere tid til og som navnlig nævnes af de 18—20-årige.
Den eneste rene klassiker, man kan finde, er Dickens, som imidlertid alene er nævnt på en
beskeden plads i hovedstaden og som også hører til de forfattere, der for visse værkers
vedkommende (Oliver Twist, David Copperfield) læses af større børn.
De store forfattergrupper er forfatterne af best-sellers af ny dato og børnebogsforfatterne. Af de sidste findes f. eks. Howard Pyle (Robin Hood), Burroughs (Tarzan),
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Meister og Andersen (Jan-bøgerne), Valborg Dahl, Anna Bådsgård og ældre forfattere som
Gunnar Jørgensen (Flemming-bøgerne) og endelig Rudolf Bruhn (De seks), der nævnes
i alle landsdele — i provinsen på en ret tidlig plads på listen. Fælles for dem alle er, at de
navnlig nævnes af 15—17-årige.
Bestsellerne læses derimod i sa^rlig grad af de noget ældre blandt ungdommen, hvad
der bl. a. hænger sammen med, at de er sværere at få i hænde end børnebøger og de nævnte
klassikere, der står på familiens reol. Slaughter, Martin og Cronin fører ganske tydeligt,
medens Margaret Mitchell har en noget svagere stilling end tilfældet ville have været, hvis
undersøgelsen havde været foretaget på et tidligere tidspunkt, hvor Borte med blæsten
var endnu klarere i erindringen. Navnlig den fremtrædende stilling, som en forfatter som
Hans Martin (Tidevand og Frigjort) øjensynligt havde og formentlig i ikke ringe omfang
stadig har for ungdommen, fortjener opmærksomhed. Andre udenlandske bestsellerforfattere
der er nævnt, er Eric Knight, (—• men dette fremfor alt), Lloyd Douglas (Jeg så ham do),
Louis Bromfield (Og regnen kom m. fL), Radclyffe Hall (Ensomhedens brønd), Llewellyn
(Grøn var min barndoms dal), Alice Hobart (Olie til Kinas lamper), Daphne du Maurier
(Rebecca) samt på et noget højere plan Steinbeck, Hemingway og Remarque. Blandt de
danske forfattere bemærkes Nexø, Paludan (Jørgen Stein) og Bech Nygaard (Guds blinde
øje m. fl.), rejseforfatterne Krarup Nielsen og Mielche, en underholdningsforfatter som Kelvin Lindemann samt — ikke mindst — Morten og Johanne Korch, der overhovedet ikke
er nævnt iblandt de tredive første i hovedstaden, men ligger førende i landdistrikterne.
Endelig bemærker man en gruppe oversættelser fra svensk og norsk, væsentlig af underholdningslitteratur med indhold fra landligt milieu, f. eks. Sally Salminen (Katrina) og
Margit Söderholm (Driver dug, falder regn).
Der er tydeligt forskel mellem de to køns læsning. Blandt forfattere, der navnlig
nævnes af de unge piger, findes f. eks. Bech Nygaard, Margaret Mitchell, Cronin, Margit
Söderholm, Johanne Korch, Nexø (fmtl. Ditte Menneskebarn), Sally Salminen, Radclyffe
Hall (der dog kun nævnes i København), Daphne du Maurier og Tora Feuk. Modsat læses
følgende i udpræget grad af unge mænd: Dumas, Steinbeck, Hemingway, Jack London,
Carit Etlar, Rudolf Bruhn, Kipling, Pyle, Burroughs, Christmas, Krarup Nielsen, Gunnar
Jørgensen, Defoe/Campe, Marryat og Jules Verne. For andre er forskellen mellem det antal
unge mænd og det antal unge kvinder, der har nævnt dem, ikke så stor, at man kan bortse
fra tilfældighedernes indvirken, eller billedet er forskelligt i de forskellige landsdele. Dette
sidste gælder f. eks. Slaughter og Morten Korch.
Læsevanerne varierer åbenbart også en del fra landsdel til landsdel. Således nævnes
Morten og Johanne Korch, Strömberg, Tora Feuk og forskellige af børnebogsforfatterne slet
ikke i hovedstaden, mens man omvendt blandt de tredive første her finder forfattere, der
ikke optræder i listerne for de andre landsdele, således Steinbeck, Paludan, Hugo, London,
Dickens og Bromfield. Visse forfattere forekommer stadig sjældnere, jo længere man bevæger sig fra hovedstadsmilieuet, f. eks. Margaret Mitchell, Dumas, Nexø og Hemingway,
mens andre omvendt har en stadigt mere dominerende plads, f. eks. Morten Korch (ikke
nævnt i hovedstaden, nr. 4 i provinsbyerne, nr. 2 i stationsbyerne, nr. 1 i landkommunerne), Strömberg (ikke nævnt, nr. 25, nr. 18, nr. 2) og Johanne Korch (ikke nævnt, nr.
15, nr. 8, nr. 3).
Man har forsøgt at fordele de forskellige forfattere efter om de unge, der har nævnt
dem, 1) tidligere har søgt børnebibliotek, 2) i særlig grad går i kirke, saurt 3) har uddannelse
ud over barneskolen. Ingen af disse tre undersøgelser har imidlertid givet resultater, der
er tilstrækkeligt klare til, at man tør bygge på dem. Dette hænger blandt andet sammen
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med, at de nævnte kriterier udviser en korrelation med aldersfordelingen blandt de pågældende unge, og en analyse, der tog hensyn hertil, ville nødvendiggøre et arbejde med
så små tal, at man i hvertfald ikke vil kunne slutte noget af dem uden anvendelse af et
større statistisk apparat.
Ved enqueten blev der under punkt VI 14 d spurgt: Hvorfra plejer De at få
bøger?, og i følgende tabel er der gjort rede for de unges svar herpå. I tallene indgår en
del der ikke har læst bøger i den sidste måned, således at de samlede tal for boglæsere herved
bliver større end de i de foregående tabeller anførte. De under gruppen uoplyst meddelte tal
må antages at give udtryk for antallet af dem, der kun sjældent eller aldrig læser bøger.
Tabel 184. Procentdel af de unge, der får deres bøger få følgende måde:

Det bemærkes, at såfremt de unge har fået deres bøger på forskellig måde, indgår
vedkommende under flere af de anførte grupper. Mest betydning i denne henseende har det,
at et ikke ringe antal både låner på bibliotek og selv køber bøger. Dette er belyst i følgende
tabel, hvori også er anført de unge, som er medlem af en læsekreds og desuden køber bøger.
Tabel 185. Procentdel af de unge, som både køber bøger og
låner få bibliotek eller i læsekreds.

I forhold til det samlede antal, som låner på bibliotekerne, er det således et ikke
ringe antal, som derudover selv køber bøger, mellem en trediedel og en fjerdedel. For
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læsekredsenes vedkommende er tallene for små til at muliggøre beregninger, men også
her synes der at være en hel del, som selv køber bøger.
Af den foregående tabel fremgår det iøvrigt, at der for landet som helhed er omtrent
lige mange, der skaffer bøgerne gennem køb, gennem lån hos bekendte eller på bibliotekerne, hvorimod det kun er forholdsvis få, der læser bøgerne i læsekreds, ligesom gaverne
ikke spiller nogen videre rolle; med hensyn til den sidste gruppe må bemærkes, at undersøgelsen blev afsluttet den 15. december 1946, således at julegaver ikke har kunnet
påvirke tallene.
Eget køb af bøger er noget hyppigere i byerne end i sognekommunerne, og blandt
mændene er der lidt flere, der køber bøger, end blandt kvinderne. Lån på bibliotekerne er
ligeledes hyppigst i byerne, og mændene er også her i overtal undtagen i sognekommunerne. Endelig bemærkes det, at lån hos bekendte har mindre betydning i hovedstaden,
men er ret almindeligt i sognekommunerne, hvor 25—30 pct. af de unge ad denne vej skaffer sig adgang til at læse bøger, og såvel i by som på land er kvinderne i overtal. Det må iøvrigt bemærkes, at de foran anførte tal ikke siger noget om, hvor mange bøger, der skaffes
på de nævnte måder.
Gruppen uoplyst, der som nævnt må antages at give udtryk for dem, der sjældent
eller aldrig læser bøger, udgør omkring 15 pct. i byerne, lidt flere blandt kvinderne, og noget
over 20 pct. i sognekommunerne.
I følgende tabel er vist det procentvise antal i denne gruppe efter skoleuddannelsens art.

Af de unge fra eksamensskolerne er der kun 10 pct. der sjældent eller aldrig læser,
medens antallet er væsentlig større blandt de unge med almindelig folkeskoleuddannelse,
svingende omkring 25 pct., og for de unge med supplerende højskole- eller aftenskoleuddannelse ligger tallet midt imellem.
En særlig undersøgelse for de enkelte erhvervsgrupper viser, at der blandt de
ufaglærte arbejdere er flest ikke-boglæsere, i byerne således ca. 22 pct. blandt mændene
og 25—30 pct. blandt kvinderne, hvorimod antallet for de studerende ligger på kun
5—10 pct. Det skal gentages, at der er bortset fra bøger, som forlanges læst på skoler
eller kursus.
I følgende tabel 187 er tallene for, hvorfra de unge får deres bøger, specificeret på
ugifte under og over 20 år samt gifte.
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Tabel 188. Procentdel af de unge — efter skoleuddannelse — der får deres bøger få følgende måde:
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Tallene for eget køb viser ret betydelige forskelligheder mellem de yngre og de
noget ældre ugifte samt de gifte, især i hovedstaden, og de gifte har overalt de største procenter, medens de ganske unge under 20 år væsentlig sjældnere køber bøger. Det omvendte
gælder derimod for lån hos bekendte og på bibliotek, idet de helt unge hyppigst skaffer
sig bøger ad denne vej, medens det i mindre grad gælder for de gifte. Endelig bemærkes
med hensyn til gaver, at disse ganske overvejende gives til de unge under 20 år. Det tilføjes,
at de her påpegede forskelligheder er mest udprægede i hovedstaden, medens tallene i
sognekommunerne ligger nærmere hverandre.
Der er yderligere foretaget en fordeling af de unge efter deres skoleuddannelse og
erhverv, og resultaterne af disse beregninger er meddelt i tabellerne 188 og 189.

De unge fra eksamensskolerne har de højeste tal for bogkøb, lån på biblioteker og
i læsekredse, medens de i mindre grad låner hos bekendte. Af tallene fra'erhvervsfordelingen
skal fremhæves, at kontorpersonale m. v. ligger i spidsen med hensyn til bogkøb og lån i
læsekredse, men også de faglærte arbejdere køber ofte bøger; endelig bemærkes, at af de
studerende låner 50—75 pct. bøger på bibliotekerne, medens tallene for de øvrige erhverv
ligger mellem 20 og 40 pct.
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Spørgsmål VI 14 c lød således: Hvordan har De fået lyst til at læse de bøger, De
nævner (f. eks. gennem omtale, set på bibliotek, læst anmeldelse)? Besvarelserne af dette
spørgsmål fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 190. Hvordan de unge har fået lyst til at læse bøgerne.

Besvarelserne har været så forskelligt formuleret, at det i mange tilfælde har været
forbundet med store vanskeligheder at rubricere dem i klart afgrænsede grupper, og man
har derfor måttet henføre et stort antal til gruppen „iøvrigt". Herunder er således optalt
dem, der blot har svaret „tilfældigt", eller som af en eller anden grund interesserer sig for
de pågældende emner, ligesom bøger læst fra hjemmets bogsamling er optalt i denne gruppe.
Langt det overvejende antal af bøgerne er læst foranlediget ved omtale, og
dette gælder især for kvindernes vedkommende. Adgangen til selv at finde bøger på bibliotekerne — eller rådføre sig med bibliotekarerne — synes navnlig at have betydning for
mændene, og disse læser noget oftere end kvinderne bøger, hvis forfatter er dem bekendt.

Radio.

Spørgsmål VI 15 a lød således: Hører De radio: dagligt, jævnligt, sjældent eller
aldrig? På grundlag af besvarelserne er udarbejdet følgende tabel. Det bemærkes, at der i
gruppen „hører sjældent eller aldrig radio" også er medregnet dem, der ikke har besvaret
spørgsmålet.
Omkring to trediedele af samtlige unge hører dagligt radio, for de gifte ligger tallet
gennemgående noget højere end for de ugifte, medens der ikke er nogen typisk forskel
mellem mænd og kvinder eller mellem de forskellige landsdele. Tilsvarende er der i gruppen
„hører jævnligt radio" forholdsvis få blandt de gifte, 5—12 pct., medens der blandt de
ugifte er 15—22 pct. For dem, der sjældent eller aldrig hører radio — herunder som nævnt
de uoplyste —- varierer procenten fra en halv snes procent til godt en snes procent, uden
typiske forskelligheder mellem de anførte grupper; omkring halvdelen af de pågældende
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har oplyst, at de ikke har adgang til at høre radio, hvor de bor, medens flertallet af de
øvrige har sådan adgang med frihed til at høre de udsendelser, de vil høre.
De unge var under punkt VI 15 d spurgt om: Hvilke af radioens periodiske udsendelser hører De nogenlunde regelmæssigt? Hovedresultatet af denne undersøgelse fremgår af følgende tabel, der dog kun omfatter den del af de unge, der dagligt hører radio.

Tabel 192. Procentdel af de unge, der hører følgende udsendelser.

Familien Hansen
Grammofonmusik, søndag morgen.
—
, hverdage
Have- og landbrugsforedrag, søndag formiddag
Middagskoncerten
Morgenandagten
Morgengymnastikken
Kvindernes halve time
Radioavisen
Studiekredsudsendelser
Søndagsgudstjeneste
Tirsdagsklubben
Torsdagskoncerten
Weekendhytten
Uangivet
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Den mest aflyttede udsendelse på undersøgelsens tidspunkt var weekendhytten,
som høres af 70 pct. af hovedstadens og sognekommunernes ungdom, og i provinsbyerne
af mere end 80 pct. Der er ingen nævneværdig forskel i tallene for mænd og kvinder.
Også radioavisen aflyttes af mere end halvdelen af de unge, men her er mændene hyppigere
lyttere end kvinderne; i provinsen hører over 75 pct. af mændene radioavis mod knapt 60
pct. af kvinderne (i stationsbyerne dog 70 pct.), medens antallet i hovedstaden er noget
mindre, knapt 60 pct. af mændene og 50 pct. af kvinderne.
Familien Hansen aflyttedes i provinsbyerne af 50 pct. og i sognekommunerne af
omkring 60 pct., medens der i hovedstaden kun var 30 pct. lyttere til denne udsendelse.
Der er ikke nogen væsentlig forskel i tallene for kvinder og mænd.
Middagskoncerten aflyttes hyppigst i provinsbyerne med godt 50 pct. af mændene
og godt 60 pct. af kvinderne, men også i sognekommunerne er der et betydeligt antal,
henholdsvis 40 og 50 pct., medens antallet i hovedstaden er noget mindre, henholdsvis
20 og 30 pct. for mænd og kvinder. Disse forskelligheder skyldes formentlig, at man i provinsen sædvanligvis kan nå at komme hjem i middagspausen. Som det ses er der i hver
af de nævnte dele af landet en halv snes procent flere lyttere blandt kvinder end blandt
mænd, hvilket formentlig forklares ved, at husassistenterne og husmødrene under deres
arbejde aflytter disse udsendelser.
Til grammofonkoncerter på hverdage er der derimod forholdsvis få lyttere i sognekommunerne, 6 pct. blandt mændene og 16 pct. blandt kvinderne, medens tallene i hovedstaden og i provinsbyerne, hvor der ofte på arbejdspladsen er givet adgang til at høre
musikudsendelser, er henholdsvis 25 og 40 pct. Som det ses er der også her væsentlig flere
kvindelige lyttere end mandlige.
Grammofonmusik søndag formiddag viser i modsætning til hverdagskoncerterne
ingen væsentlige forskelligheder mellem by og land og mellem mænd og kvinder, idet der
i alle grupper er 10—15 pct. lyttere til disse udsendelser. Det samme gælder Tirsdagsklubben, som aflyttes af ca. 20 pct., lidt flere i stationsbyerne og lidt færre i sognekommunerne.
Af musikudsendelserne skal endelig nævnes torsdagskoncerterne, der høres af
15—20 pct. af hovedstadens unge, og knapt en halv snes procent af sognekommunernes
unge; også her er kvinderne noget hyppigere lyttere.
Gudstjenesterne aflyttes ligeledes hyppigt af kvinderne, i sognekommunerne således
af 30 pct. af kvinderne mod 15 pct. af mændene, medens antallet i hovedstaden er yderst
ringe, henholdsvis 5 og 3 pct., og provinsbyerne indtager en mellemstilling med 17 og
8 pct. Morgenandagterne har en endnu mindre tilhørerskare, i sognekommunerne kun
11 pct. af kvinderne og 3 pct. af mændene, og i hovedstaden kun 1—2 pct.
Den specielle „Kvindernes halve time" aflyttes efter sagens natur praktisk taget
kun af kvinder, varierende fra 5 pct. i hovedstaden til 16 pct. i sognekommunerne. Morgengymnastikken følges kun af et par procent af mændene, i provinsbyerne dog af 5 pct.,
medens den særlige gymnastikudsendelse for husmødre formentlig forklarer de noget
større tal for kvinderne, omkring en halv snes procent, dog noget mindre i hovedstaden.
Endelig bemærkes, at studiekredsudsendelserne kun følges af ca. 5 pct. af de unge,
med en ubetydelighed flere blandt mændene.
Ved en særlig undersøgelse er der foretaget en opdeling på den del af de unge,
som dagligt hører radio, og de øvrige, og med den sædvanlige fordeling i ugifte under
og over 20 år samt gifte.
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Tallene giver en lille mulighed for at bedømme, hvilken udsendelse der på undersøgelsens tidspunkt nød godt af lytternes mere intense radiolytning, eller udtrykt på
en anden måde: hvilke udsendelser der først lukkes op for, når interessen for at høre
radio som helhed er svækket.
Hovedresultatet kan sammenfattes derhen, at de stærkt aflyttede udsendelser
også har tag i de lyttere, der iøvrigt har mindre interesse for at høre radio. Også torsdagskoncerterne høres af forholdsvis mange af dem, der ikke til daglig hører radio. Blandt
dem, som dagligt hører radio, har de gifte den højeste aflytningsprocent ved de fleste af
udsendelserne — med tydelig undtagelse af tordagskoncerterne. Blandt de ugifte har de
over 20 år gennemgående den højeste aflytningsprocent.
Der er foretaget en særlig opgørelse af de unge, der følger radioens sprogundervisning. Antallet ligger mellem 2—4 pct. af samtlige unge, uden nævneværdig forskel mellem
by og land, men med de største tal for kvinderne. Flertallet fulgte engelskundervisningen,
men for de øvrige sprogs vedkommende er tallene for små til at man kan drage sammenligning.

Idræt.

Antallet af unge, som driver idræt, fremgår af følgende procentvise opstilling, der
er udarbejdet på grundlag af punkt VI16 a: Driver De idræt, og da hvilke(n)?

Blandt de gifte er der godt 25 pct. af mændene og 15 pct. af kvinderne, som driver
idræt, og der er ikke nogen synderlig forskel mellem by og land. Blandt de ugifte er hyppigheden væsentlig større, navnlig for dem under 20 år, idet 55—60 pct. af mændene i denne
aldersgruppe driver idræt, ens i by og på land, medens procenten for kvindernes vedkommende varierer fra 40 pct. i byerne til 55 pct. i sognekommunerne. Blandt de ældre over
20 år er idrætsudøvernes tal noget mindre — men dog væsentlig større end for de gifte
— og der er kun lille forskel mellem mænd og kvinder, idet mændenes procent ligger mellem
40 og 50, lavest i hovedstaden og højest i sognekoxnmunerne, og for kvindernes vedkommende er der i hovedstaden 36 pct. og i sognekommunerne 43 pct. idrætsudøvere.
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De her nævnte tal omfatter dem, der for tiden — forstået på en rummelig måde —
driver idræt. Herudover har et stort antal af de unge oplyst, at de tidligere har drevet idræt,
men nu er ophørt dermed, og det procentvise antal af disse fremgår af følgende tabel, der
er udarbejdet på grundlag af spørgsmål VI 16 c 2: Har De tidligere drevet idræt, bortset
fra den obligatoriske i skolen?
Tabel 194. Procentdel af de unge, som tidligere har drevet idræt.

Procenttallene er ganske naturligt størst for de gifte, hvoraf omkring halvdelen
tidligere har drevet idræt, og blandt de ugifte er der, ligeledes som ventet, flest forhenværende idrætsudøvere blandt dem over 20 år.
Endelig skal meddeles følgende tal for dem, der aldrig har drevet idræt (bortset
som før nævnt fra den obligatoriske i skolen).

Antallet af dem, der aldrig har dyrket idræt, ligger mellem knapt 20 pct. og 35 pct.
For kvindernes vedkommende er der blandt hovedstadens ugifte 25 pct. og blandt de gifte
35 pct., som aldrig har dyrket idræt, medens antallet i sognekommunerne er noget mindre,
henholdsvis 20 og 30 pct. For mændenes vedkommende er forholdet derimod det omvendte,
at der i hovedstaden er færrest, som ikke har dyrket idræt, knapt 20 pct. mod i sognekommunerne 25 pct. for de ugifte og 30 pct. for de gifte.
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Årsagen til, at de unge ikke — eller ikke mere — driver idræt, fremgår af følgende
tabel, der er udarbejdet på grundlag af spørgsmål VI16 c 1: Såfremt De ikke driver idræt:
hvorfor? og for dem, der tidligere har drevet idræt, spørgsmål VI 16 c 2: Hvornår og hvorfor
holdt De op?

De unge har øjensynligt haft noget svært ved at angive konkrete årsager til, at de
ikke dyrker idræt, og et ikke ringe antal har overhovedet ikke anført nogen begrundelse;
dette gælder således i hovedstaden for en halv snes procent og i provinsen for op mod en
snes procent. Det er kun yderst få, der angiver, at de ikke har råd eller er for trætte om
aftenen, og i byerne er der også meget få, som afholder sig fra idrætsudøvelse, fordi der
ikke „på den pågældende egn" er adgang dertil, hvorimod denne årsag i sognekommunerne
anføres af en halv snes procent. Ligeledes har ca. 10 pct. anført sygdom som årsag.
Manglende tid eller manglende lyst er de altovervejende begrundelser for, at de
unge ikke øver idræt. I sognekommunerne er det dog fortrinsvis manglende lyst, der anføres
som årsag, medens byernes ungdom overvejende henviser til tiden. Det bemærkes iøvrigt,
at de, som tidligere har dyrket idræt, langt oftere anfører tiden som begrundelse end de,
der aldrig har dyrket idræt. Det kan tilføjes, at dette navnlig gælder for de gifte.
Spørgsmålet om, i hvilket omfang idrætsudøverne modtager eller har modtaget
undervisning hos lærer eller instruktør, jfr. punkt VI 16 b 2, er belyst i følgende tabel.
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I hovedstaden er der langt flere, som modtager instruktion end i provinsen, og det
kan endvidere bemærkes, at tallene tyder på, at kvinderne i lidt højere grad end mændene
modtager undervisning.
Disse forskelligheder står formentlig i forbindelse med, hvilke idrætter der udøves,
og dette fremgår af følgende tabel:

Gymnastik er for landet som helhed den hyppigste idrætsform med 12—14 pct.
udøvere blandt byernes mænd og 25 pct. i sognekommunerne, og for kvindernes vedkommende er antallet endnu større med 19 pct. i byerne og 33 pct. i sognekommunerne. Håndbold dyrkes ligeledes hyppigt af begge køn, og også her gælder det, at antallet er størst i
sognekommunerne; i hovedstaden er der en del flere mænd end kvinder, henholdsvis 10
og 5 pct., hvorimod der i provinsen er flere kvinder, som spiller håndbold, således i sognekommunerne 24 pct. af kvinderne mod 17 pct. af mændene. Fodbold spilles praktisk taget
kun af mænd, og påny har sognekommunerne det største antal med 24 pct. mod 14 pct.
i hovedstaden.
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Af de øvrige idrætsgrene dyrkes badminton noget hyppigere af kvinder, medens
mændene er helt dominerende i terrainsport, boksning, brydning og skydning. Endelig kan
nævnes svømning, skisport og skøjteløb som eksempel på idrætsgrene, der i lige grad udøves
af mænd og kvinder.
Adskillige dyrker flere sportsgrene varierende efter årstiderne; det forekommer
således ofte, at der gøres gymnastik om vinteren for at vedligeholde konditionen til den
friluftsidræt, som måtte have den unges egentlige interesse, f. eks. fodbold eller svømning;
specielt dækker kombinationen gymnastik/håndbold dog ofte over, at der indenfor samme
time udøves begge disse idrætter.
De foranpåpegede forskelligheder med hensyn til det omfang, hvori der modtages
undervisning, forklares formentlig overvejende ved fodboldspillets forskellige betydning,
idet dette ofte udøves under ganske frie former, medens de fleste af de øvrige idrætter
udøves gennem deltagelse i organiserede arrangementer, fortrinsvis i idrætsforeninger.
Det fremgår af følgende tabel, at antallet af idrætsudøvere er mindre blandt de
unge, der har almindelig folkeskoleuddannelse. Dette kan muligvis i nogen grad forklares
ved, at enkelte elever i eksamensskoler fejlagtigt har medregnet skolernes obligatoriske
gymnastikundervisning.
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Navnlig i provinsen samt for hovedstadens kvinder har de unge fra eksamensskolerne en større „idrætsprocent", hvorimod forskellen er mindre udpræget for hovedstadens mænd.
I forbindelse hermed er der foretaget en opgørelse for erhvervsgrupperne, og resultatet er anført i tabel 200.
Indenfor gruppen ufaglærte arbejdere, der må antages som helhed at have hårdere
legemligt arbejde end de øvrige grupper, er antallet af idrætsudøvere gennemgående det
laveste, medens studerende og skoleelever har det højeste antal.
For samtlige unge er det undersøgt, om der er nogen forskel i antallet af idrætsudøvere blandt de spiritusnydende og de ikke-spiritusnydende, og resultatet fremgår af
følgende tabel.
Tabel 201.

Procentdel idrætsudøvere af spiritusog ikke-spiritusnydende.
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blandt kvinderne ikke er nogen forskel. For stationsbyernes vedkommende er procenten
dog såvel for mænd som for kvinder højest for de spiritusnydende.
På tilsvarende måde har man undersøgt, hvor mange idrætsudøvere der findes
blandt rygere og ikke-rygere, og endvidere er beregnet den gennemsnitlige månedlige udgift
til tobak for idræts- og ikke-idrætsudøvere. Resultatet fremgår af tabel 202.
For mændenes vedkommende er der i byerne en del flere idrætsudøvere blandt
ikke-rygere end blandt de øvrige, medens der i sognekommunerne er en svag tendens i
modsat retning, og dette gælder også i lidt stærkere grad for kvinderne i provinsen, hvorimod der for hovedstadens kvinder ikke er nogen forskel i tallene.
Det beregnede beløb for tobaksforbrugets størrelse viser for mændene lidt større
beløb — især i hovedstaden — for ikke-idrætsudøvere, og for kvinderne i hovedstaden er
det samme tilfældet, medens der i provinsen ikke er store forskelligheder.
Spørgsmål VI 16 d 1 lød således: Er der nogen idræt, De har særlig lyst til, men
som De ikke har mulighed for at udøve? Hvis ia, da hvilken? Af opgørelsen fremgår det,
at der for mændenes vedkommende i hovedstaden er 36 pct., i provinsbyerne 32 pct.,
i stationsbyerne 41 pct. og i sognekommunerne 28 pct., der mangler mulighed for at
kunne dyrke den ønskede idræt. For kvindernes vedkommende er de tilsvarende procenter i hovedstaden 41, i provinsbyerne 40, stationsbyerne 33 og i sognekommunerne
29. Rundt regnet savner således ca. 1 / 3 af de unge muligheder for at dyrke den bestemte idræt, de kunne ønske sig at dyrke.
Opdeler man de unge, der ønsker at dyrke en bestemt idræt efter, hvorvidt de i
forvejen dyrker idræt eller ej, fremgår det, at savnet af mulighederne herfor føles omtrent
lige stærkt indenfor begge grupper, jfr. følgende procenter for dem, der ønsker at dyrke
en bestemt idræt, gældende henholdsvis unge, der i forvejen dyrker, og unge, der ikke
dyrker idræt.

Opdeler man de to grupper efter den idrætsart, der ønskes dyrket, er der ikke
nogen fremtrædende karakteristisk forskel, idet dog de, der ikke dyrker idræt, navnlig
nærer ønske om at dyrke de idrætsformer, som er de mest foretrukne blandt dem, der i
forvejen dyrker idræt.
Ved bedømmelsen af de forannævnte tal, specielt vedrørende de forskellige idrætsgrene, må erindres at undersøgelsen foregik i årets sidste måneder, hvor der ikke er
de samme muligheder for idrætsudøvelse som om sommeren.
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Ferie.

Spørgeskemaets punkt II 9 lød således: Hvor lang ferie har De haft i år, og hvorledes har De fordelt den?
På grundlag af besvarelserne er foretaget nedenstående procentvise fordeling efter
feriens længde.

Under „uoplyste" er i denne tabel medregnet studerende og skoleelever, hvis ferieforhold ikke kan sammenlignes med de unge, som deltager i erhvervslivet; endvidere indgår
for kvindernes vedkommende blandt „uoplyste" en del gifte kvinder.
6—8 pct. af byernes unge har opgivet, at de ikke har haft nogen ferie, medens
antallet blandt sognekommunernes unge er noget højere, 13—15 pct. I sognekommunerne
findes der også flest unge, som kun har indtil 1 uges ferie, nemlig knap 40 pct. af samtlige
unge mod kun ca. 10 pct. i provinsbyerne og 3—5 pct. i hovedstaden. Tilsvarende er der
i byerne flest, som har længere ferie; således udgør gruppen 7—12 dage — der oftest er lig
med 2 ugers ferie — blandt byernes mænd ca. 60 pct. og blandt kvinderne godt 50 pct.,
mod henholdsvis 35 pct. og 29 pct. i sognekommunerne. Mere end 14 dages ferie har i hovedstaden 9 pct. af mændene og 17 pct. af kvinderne og i provinsbyerne henholdsvis 5 pct.
og 9 pct. Som foran bemærket indgår i disse tal ikke studerende og skoleelever.
Der er foretaget en fordeling i erhvervsgrupper, og på grundlag heraf er beregnet
den gennemsnitlige længde af ferien. Ved beregningen er gruppen 1—6 dage, sat til 6 dage,
gruppen 7—12 dage til 12 dage o. s. fr., hvorved de samlede gennemsnitstal ganske vist
bliver noget for høje, men ved sammenligninger mellem erhvervsgrupperne kan dette ikke
antages at øve nogen indflydelse. Det bemærkes, at „uoplyste" ikke indgår i beregningerne.
I følgende tabel er meddelt tallene for de enkelte erhvervsgrupper, idet man dog
har udeladt de mindste grupper.
I hovedstaden har kvinderne gennemsnitligt noget længere ferie end mændene, og
dette gælder for alle erhvervsgrupper, medens der ikke er nogen forskel i provinsbyerne,
og i sognekommunerne er kvindernes ferie endog noget kortere end mændenes. Det bemærkes endvidere, at i sognekommunerne er ferien væsentligt kortere end i byerne, og inden
for disse er ferien længst i hovedstaden. De samlede gennemsnitstal præges iøvrigt afgørende
af, at antallet af husassistenter er væsentligt større i sognekommunerne end i byerne, og
især i hovedstaden, i forbindelse med at husassistenternes ferie i hovedstaden er betydeligt
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Tabel 205. Gennemsnitligt antal feriedage fordelt efter erhverv.

længere end i provinsbyerne og i sognekommunerne. For mændenes vedkommende kan endviderehenvises til, at landbrugsmedhjælperne — med den forholdsvis korte ferie — nedsætter
gennemsnitstallet i sognekommunerne. Af enkeltheder skal iøvrigt nævnes, at de mandlige
lærlinge og kontorelever gennemsnitligt har noget længere ferie end de øvrige unge; dette
forklares dog hovedsageligt ved, at der blandt disse kun er ganske få, som overhovedet
ikke har haft nogen ferie.
Tabel 206. Procentvis fordeling af de unge efter, hvorledes ferien er tilbragt.

Vandre- eller cykletur
Standlejr
Pensionat, hotel
Eget eller lejet sommerhus.
Hos familie eller bekendte.
Rejser i udlandet
Tur med motorkøretøj....
Arbejde
Hjemme
Andet
Uoplyst eller ingen ferie
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Oplysningerne om feriens fordeling har ikke været så udtømmende, at de afgiver
grundlag for en videre bearbejdelse. Det skal derfor kun anføres, at langt de fleste har en
sammenhængende ferie i sommermånederne.
Under spørgeskemaets punkt VI 19 a var der videre spurgt: Hvordan har De tilbragt
den sidste ferie? I tabel 206 er på dette grundlag foretaget en procentvis fordeling efter,
hvorledes ferien er tilbragt. Det bemærkes, at summen af procenterne bliver over 100, idet
Tabel 207. Procentvis fordeling af de unge — efter alder og civilstand —
efter, hvorledes ferien er tilbragt.
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en halv snes procent af de unge — i provinsbyerne noget mere •— har anført to eller flere
måder at tilbringe ferien på.
Et stort antal unge tilbringer ferien hos familie eller bekendte, og dette gælder især
for provinsens unge, hvor ca. 40 pct. af mændene og ca. 50 pct. af kvinderne tilbringer ferien
på denne måde, medens antallet i hovedstaden er lidt mindre, knap 30 pct. blandt mændene
og 35 pct. blandt kvinderne. Der er også et betydeligt antal, som tilbringer ferien hjemme,
20—25 pct. i byerne og ca. 30 pct. i sognekommunerne uden nogen nævneværdig forskel
mellem mænd og kvinder. Man kan ikke bortse fra den mulighed, at en del af de unge,
der er rejst „hjem" til deres forældre i en anden, måske fjerntliggende kommune, har anført
„hjemme", og derfor er blevet optalt i denne gruppe. Såvidt muligt har man dog henført
de pågældende til gruppen „hos familie eller bekendte". løvrigt bemærkes, at ca. 20 pct.
af byernes mænd og ca. 10 pct. af byernes kvinder bruger ferien til vandre- eller cykleture,
medens kun få pct. af sognekommunernes unge tilbringer ferien på denne måde.
I foranstående tabel 214 er foretaget en tilsvarende procentfordeling særskilt for
gifte samt ugifte under og over 20 år.
Det fremgår, at de gifte langt hyppigere end de ugifte ikke har haft nogen ferie
— eller ikke har oplyst noget om, hvorledes den er tilbragt; i sognekommunerne gælder
dette således for ca. 60 pct. af de gifte kvinder og godt 40 pct. af mændene, og i byerne for
20—25 pct. såvel blandt mænd som kvinder. Af tabellens enkeltheder skal iøvrigt kun
fremhæves, at forholdsvis mange af byernes ganske unge mænd under 20 år har været på
vandre- og cykletur eller ligget i standlejr, nemlig ca. 40 pct. mod knap 20 pct. af de ældre
over 20 år; for kvindernes vedkommende har procenten for begge aldersgrupper derimod
været omtrent ens, 15—20 pct.
Hovedtal for de enkelte kommuner.
På en række af de i det foregående omtalte områder har man ladet foretage
særlige opgørelser for hver enkelt af de af enqueten berørte kommuner. Af disse opgørelser, der er stillet til rådighed for kommunalbestyrelserne og ungdomsudvalgene, er
foretaget det i tabellerne 208 og 209 gengivne uddrag, der tjener til at vise, i hvilket
omfang de meddelte tal for hele landet eller for de forskellige kommunegrupper dækker over væsentlige forskelligheder de enkelte kommuner imellem.
Indenfor hovedstaden er der ikke større forskelligheder. De unge i Gentofte og
delvis også på Frederiksberg går dog mere i kirke — og på restauration end de unge
i Københavns kommune og i forstæderne. Videre bemærkes det, at de unge piger i Københavns kommune i noget mindre omfang driver idræt end de unge piger i de andre
hovedstadskommuner.
Heller ikke mellem de udvalgte provinsbyer synes der at være væsentlige forskelligheder. Man bemærker dog, at de unge i Fåborg kun i meget ringe omfang deltager i restaurationsdans, men til gengæld spiller noget hyppigere kort end de unge i de
andre byer. I Kanders er antallet af restaurationsbesøgere ret lavt — antallet af boglæsere derimod temmeligt højt.
Også stationsbyerne udviser temmeligt ensartede forhold. Det kan bemærkes, at
der er mange biografbesøgere men få restaurationsbesøgere i Bandholm og få kortspillere i Skærbæk.
Sognekommunerne udviser derimod en betydelig spredning. Foreningsprocenten
svinger fra 49 (de unge kvinder i Rubjerg-Mårup) til 98 (de unge mænd i Hinge), pro-

208

209

•17

210

centen for de, der aldrig går i kirke fra 42 (de unge mænd i Lynge-Uggeløse) til 0 (de
unge kvinder i Tågerup-Torslunde og Kubjerg-Mårup, biograf besøgernes procent fra 28
(de ung kvinder i Hinge) til 87 (de unge mænd i Tågerup-Torslunde) osv. Spredningen
er særlig stærk for deltagelse i foreningsbal, restaurationsbesøg, spiritusnydelse, kortspil
og idrætsudøvelse.

Bilag.

Indsamlingen af oplysningerne.
Til hjælp for medarbejderne udarbejdedes den nedenfor gengivne vejledning, der
udover de umiddelbart følgende almindelige bemærkninger uddybede teksten på spørgeskemaerne, der er gengivet side 215 f. f.

¥

UNGDOMSKOMMISSIONENS
UNGDOMSENQUETE
November—december 1946

Gennemlæses omhyggeligt
af ledere og spørgere.

Vejledning for ledere og spørgere.
Almindelige bemærkninger.
1. Formålet med den forestående ungdomsundersøgelse er at give den af regeringen nedsatte
ungdomskommission, der b.l a. består af repræsentanter for politiske, folkelige og religiøse ungdomsorganisationer og som har fået til opgave at foretage de fornødne undersøgelser af ungdommens problemer og behov og på grundlag heraf fremsætte egnede forslag, en dybtgående oversigt til belysning
af ungdommens uddannelses- og beskæftigelsesforhold, dens boligforhold og dens fritidsinteresser for
derved at få et solidt grundlag for de forslag, som ungdomskommissionen vil fremsætte.
2. I landkommunerne vil den første del af hovedskemaet (s. 217), der betegnes som „Folkeregistrets oplysninger" være udfyldt af den pågældende kommunes folkeregister, medens folkeregistrene
i byerne afgiver de nævnte oplysninger på særlige blanketter, som den enkelte spørger omhyggeligt
må overføre på hvert hovedspørgeskema, forinden han/hun begynder at gå rundt til de unge (i hovedstaden afleveres de benyttede blanketter hurtigst efter benyttelsen til en af lederne). Såfremt det senere
viser sig, at folkeregistrets oplysninger er forældede (f. eks. hvis pågældende har skiftet stilling), må
spørgeren rette i folkeregistrets afsnit.
3. Lederen i hver kommune må sikre sig, at alle de hovedskemaer, som skal udfyldes i vedkommende kommune er nummererede (hovedskema nr.) af folkeregistret, og såfremt folkeregistret
ikke har gjort det, må lederen foranledige det. Desuden sørger lederen for fordelingen af skemaerne,
henholdsvis skemaerne og folkeregisterblanketterne mellem de i kommunen deltagende spørgere, således at hver spørger får tildelt et bestemt område, hvor han/hun skal arbejde.
4. Spørgerne skal nogle dage før samtalen udsende et lille brev til den unge, der skal deltage
i undersøgelsen, så pågældende er lidt orienterede og forberedte i forvejen. Spørgerens navn og adresse
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skal foruden at stå under brevet fremgå af konvoluttens bagside, sålede^ at brevet i tilfælde af adressatens flytning kan komme retur. Ungdomskommissionen har udarbejdet et sådant standardbrev til
de unge, som kan benyttes, såfremt de kommunale myndigheder ikke foretrækker selv at udarbejde
et særligt brev. Breve, konvolutter og frimærker udleveres aflederen, og dennes udgifter vil blive refunderet af ungdomskommissionen.
5. Besøgene skal i hovedstaden og Randers og Slagelse påbegyndes umiddelbart efter 1. november og i Faaborg samt landkommunerne senest den 15. november. Udspørgningen skal være afsluttet
senest den 15. december.
Ved valg af besøgstid vil der være at tage hensyn til den unges beskæftigelse (stilling), således
vil f. eks. husassistenter i mange tilfælde bedst kunne spørges om eftermiddagen og efter kl. 19.30.
Hvis den unge ikke træffes hjemme, må man eventuelt forhøre, hvilke dage vedkommende
ikke er optaget og meddele, hvornår man kommer igen. Hvis det ikke efter 3 forsøg lykkes at træffe
den unge hjemme eller få vedkommende til at medvirke ved skemaernes udfyldning, må grunden (f. eks.
kunne ikke træffes, adressefejl, vægring) anføres i rubrikken i øverste højre hjørne på hovedskemaets
forside, og dette afleveres da sammen med de udfyldte skemaer til lederen. Hvor den unge eventuelt
stiller sig skeptisk eller modvillig, skal man søge at blive klar over årsagen til modvilligheden og eventuelt aftale nyt besøg ved senere lejlighed, hvis man mærker, at tidspunktet er ubelejligt.
Værnepligtige, der aftjener deres værnepligt, skal ikke med i undersøgelsen, selv om folkeregistret har opført vedkommendes navn, og uanset om spørgerne træffer dem på bopælen.
6. Samtalen skal foregå i enrum, for at slægtninge eller bekendtes nærværelse ikke skal virke
forstyrrende og eventuelt påvirke besvarelserne direkte eller indirekte. Samtalen skal såvidt muligt
foregå på den unges bopæl, bl. a. under hensyn til, at spørgeren ofte skal have et indtryk af værelset,
den unge bor i, dels for at kunne skaffe sig de ønskede oplysninger, dels for i det hele at få et indtryk
af de omgivelser, den unge lever i.
I de tilfælde hvor det ved besøget viser sig, at spørgeren ikke kan få lejlighed til at sidde i enrum med den unge, må spørgeren bede den unge om at komme hen til spørgerens bopæl eller et andet
af lederen udpeget lokale, hvor så samtalen kan finde sted til et fastsat tidspunkt en anden aften eller
en søndag. Spørgeren skal da blot på stedet udfylde de faktiske oplysninger om boligforholdene, herunder
tillægsskemaerne. (Hvor det drejer sig om unge, der bor hos forældre eller familie, er det dog ikke nødvendigt, at spørgerne beser værelset for at kunne udfylde de i skemaet stillede spørgsmål, men spørgeren
kan få dem besvaret ved den efterfølgende samtale med den unge).
Lederne bedes sikre, at der er et lokale til rådighed til de samtaler, der ikke kan finde sted i
enrum på den unges bopæl eller hos spørgeren. Kommunekontoret er næppe så egnet som f. eks. et lokale
i en skole, forsamlingshus eller et privat hjem, da det hele derved let kan komme til at virke for officielt.
Det henstilles, at spørgerne, når de går rundt til de unge, ikke bærer emblemer fra politiske
eller religiøse foreninger.
Forinden selve interviewet påbegyndes, må spørgeren med et par ord klargøre for den unge,
dels at undersøgelsen ikke tilsigter en nysgerrig indblanding i private forhold, men at formålet er at få
en grundig belysning af de unges leveforhold og interesser til gavn for hele ungdommen i fremtiden,
dels at oplysningerne vil blive behandlet strengt fortroligt og ikke vil blive sat i forbindelse med vedkommendes navn.
Spørgeren bør bestræbe sig for at vise personlig interesse for hvert tilfælde, så at den unge
føler, at hans/hendes medvirken virkelig er af betydning, og at det bl. a. er for hans/hendes skyld, at
undersøgelsen iværksættes.
Det gælder om såvidt gørligt at få fuldstændige og nøjagtige oplysninger. Forstår den unge
ikke et spørgsmål, må dette nærmere tydeliggøres ved, at man samtaler med den unge om spørgsmålet.
Men spørgeren må passe på, at han/hun ikke ved den måde, på hvilken spørgsmålene stilles eller forklares, påvirker den unge til at give svar i en bestemt retning. Dette gælder ganske særlig, hvor den unge
skal give udtryk for sine meninger eller begrunde sine handlinger. De i skemaerne visse steder anførte
eksempler tilsigter i første række at uddybe og afgrænse spørgsmålene for spørgerne, men denne bør
ikke læse eksemplerne op for den unge, med mindre det anses for nødvendigt for at få den unge til at
forstå, hvad der menes med vedkommende spørgsmål.
7. Der skal for hver af de unge udfyldes et hovedskema, (s. 215—222).
For medhjælpere og for gifte udfyldes tillige et tillægsskema, som fortrinsvis drejer sig om
boligforholdene.
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Ved medhjælpere forstås her unge, der bor hos deres arbejdsgiver, med mindre denne er deres
fader eller moder.
For medhjælpere på landejendomme udfyldes det gule tillægsskema (s. 223—224).
For alle andre medhjælpere udfyldes det blå tillægsskema (s. 225—226).
For gifte udfyldes det lyserøde tillægsskema (s. 227). For gifte medhjælpere udfyldes kun
tillægsskemaet for gifte.
Hvor medhjælperskema eller gifteskema skal udfyldes, skal man ikke udfylde den del af hovedskemaet, der vedrører boligforholdene, nemlig afsnit V.
I øverste venstre hjørne på hovedskemaets forside sættes der kryds i en af de der anførte
rubrikker, såfremt der for vedkommende unge er udfyldt et tillægsskema, og dette afleveres efter besøget sammen med det pågældende hovedskema.
For ægtepar, hvor begge er under 25 år, udfyldes et hovedskema for hver, men i stedet for den
del af hovedskemaet, som vedrører boligforholdene, udfyldes fælles for ægtefællerne eet lyserødt tillægsskema for gifte. Såfremt spørgeren kun kommer i forbindelse med den ene af ægtefællerne, fordi den
anden bor andet sted, f. eks. grundet på boligforholdene eller aftjening af værnepligt, udfyldes så meget
af det lyserøde tillægsskema, som det er muligt, men det må udtrykkeligt tilføjes øverst på tillægsskemaet, at man kun er kommet i forbindelse med den ene ægtefælle, og hvad grunden hertil er.
8. Den unges svar noteres på den afsatte plads, eller det rigtige understreges eller afkrydses,
når der er afsat en rubrik dertil, hvilket f. eks. er tilfældet ved alle ja-nej spørgsmålene. Kræves der i
enkelte tilfælde mere plads end der er linier til, skrives der mellem linierne eller nederst eller øverst
på siden, men således at der tydeligt kan ses, til hvilket spørgsmål oplysningerne hører.
I tilfælde, hvor det viser sig vanskeligt for den unge at svare, enten fordi den unge ikke ved,
hvad han/hun skal svare, eller har glemt det, spørgsmålet drejer sig om, eller ikke har nogen mening
om det fremførte spørgsmål, sættes et spørgsmålstegn (også såfremt det skulle gælde et ja-nej spørgsmål).
Nægter den unge at svare på et spørgsmål skrives: Vil ikke svare. Det kan tænkes, at enkelte vil være
betænkelige ved at besvare visse spørgsmål helt oprigtigt, f. eks. om anvendelsen af fritiden; mærker
spørgeren dette, er det hans/hendes opgave yderligere at pointere betydningen af, at der gives så ærlige
svar som muligt. Har spørgeren indtryk af, at svar trods alt ikke er helt i overensstemmelse med sandheden, bedes det bemærket.
Visse spørgsmål kræver forsigtighed og takt fra spørgerens side; dette gælder således særligt
spørgsmål vedrørende familieforhold, og det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at gå let hen over
spørgsmål, som man mærker virker pinligt på den unge.
Til brug for besvarelsen af spørgsmål om værelsernes størrelse (og eventuelt vinduets størrelse)
må spørgerne altid have en målestok med sig. Målene skal gives i meter og dm (altså f. eks. 3,6 m og
ikke afrundet til 4 m), uden at der dog skal udvises alt for stor nøjagtighed ved opmålingen. De spørgere,
der ikke er i besiddelse af en tommestok, må købe en sådan, og de vil få udgiften godtgjort ved at aflevere
en regning til lederen ved den endelige afregning. Det kan ofte vise sig praktisk at gemme opmåling til
sidst, så samtalen ikke afbrydes.
Der skal ikke spildes for megen tid på at få tidsangivelserne udfyldt med helt nøjagtige datoer,
såfremt det viser sig vanskeligt at erindre dem.
Det er ikke alle de spørgsmål, som står på skemaerne, der skal besvares, F. eks. skal der til
de unge, der bor hjemme hos forældrene, kun stilles og udfyldes de spørgsmål vedrørende boligforhold,
der står i hovedspørgeskemaet under V. A., medens spørgsmålene under V. B. helt springes over, uden
at man behøver at skrive noget som helst ud for dem, ligesom f. eks. både spørgsmålene under V. A. og B.
helt springes over, hvor det drejer sig om gifte personer samt medhjælpere, der bor hos arbejdsgiveren,
idet der vedrørende deres boligforhold som nævnt skal udfyldes et af de særlige tillægsskemaer. Overalt
hvor et spørgsmål, der skal besvares med ja eller nej, efterfølges af — hvis ja — eller hvis nej —, skal
det eller de herefter følgende spørgsmål naturligvis kun besvares, såfremt svaret på det første spørgsmål
var „ja" henholdsvis „nej".
Men iøvrigt skal alle spørgsmål, der skal besvares, udfyldes (evt. som nævnt med et spørgsmålstegn).
Ved spørgsmål, som spørgeren umiddelbart kan besvare, f. eks. ved at se sig om i værelset,
eller ved spørgsmål, som spørgeren evt. allerede har fået besvaret i samtalens løb, noteres blot svaret
uden at spilde tiden med at spørge den unge eller spørge påny. Det er ikke nødvendigt, at spørgsmålene
stilles netop i den orden, hvor de er opført på skemaerne, men det kan vise sig praktisk at gemme visse
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spørgsmål, til den unge er blevet mere fortrolig med spørgeren og taler mere frit. Men spørgeren må
da til slut gennemse det hele og sikre sig, at alle spørgsmål er blevet behandlet.
9. Der skal skrives tydeligt. Der må gerne rettes i skemaerne. Spørgeren må påse, at for- og
bagsiden på skemaerne ikke utydeliggøres eller udviskes.
Der må ikke skrives i marginen til højre, da denne skal stå åben til brug ved den senere statistiske bearbejdelse.
10. Spørgeren bør efter hjemkomsten gennemse dagens spørgeskemaer, og eventuelt foretage
tydeliggørelser og rette mindre læseligt udfyldte steder.
De udfyldte skemaer skal afleveres til lederen hver uge, således at denne kan følge undersøgelsens gang og ved gennemsyn se efter, om skemaerne udfyldes på den rigtige måde.
11. Bliver en spørger syg eller på anden måde forhindret i fortsat at deltage i undersøgelsen,
må meddelelse herom snarest gives lederen, samtidig med at alt materiale og oplysninger vedrørende
undersøgelsen afleveres, så en anden spørger kan træde i stedet. Indser en spørger ,at han/hun ikke når
rundt til alle de unge, som han/hun har påtaget sig, må der snarest gives meddelelse til lederen, som
derefter må sørge for, at en anden tager sig af de pågældende unge.
12. Kommer en spørger i tvivl om et eller andet, må han/hun henvende sig til lederen. Såfremt
lederen ikke mener at kunne besvare spørgsmålet, kan han indhente nærmere oplysninger ved enten
at ringe til central 2517, konsulent H. Friis eller sekretær H. Gille, København, (det er ved samtaler
fra provinsen mest praktisk at bestille personlig samtale med nævnelse af begge navne) eller skrive til
ungdomskommissionen, arbejds- og socialministeriet, Slotholmsgade 6, København k. Udgifter i denne
anledning vil blive refunderet.
13. Honoraret for spørgerne er 4 kr. pr. udfyldt skema. Det udbetales af lederen, som får
beløbet anvist fra ungdomskommissionen, når skemaerne er indsendt.
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3. Paa hvilke Betingelser har De lejet: umøbleret, delvis eller fuldt møbleret, med eller uden
Varme, Lys, Rengøring, Linned, Vask, Adgang til Køkken, Morgenmad, Bad, Telefon,
Radio (understreg det, der passer og tilføj)

-

4. Hvis De har lejet Værelse med Kost: Faar De Morgenmad I
Middag | |

I Frokost(pakke) I

5. Hvad betaler De i Leje (herunder for evt. Kost, De faar): ^-?5 Varme

I

Kr. pr. Md.

6. Hvis De ikke har lejet med fuld Kost: Hvor spiser De:
Morgenmad

-

Frokost

Pris

_

Middag

_ _ _

_.

7. Hvor stort er Deres Værelse: Længde

-

Kr. pr. Md.

»

» »

»

»

» »

»

m. Bredde

m. Højde

_

,.m.

8. a. Hvor fører Værelsets Udgang ud til: Til Entre, til Trappe, til Køkken (understreg
det, der passer eller tilføj) _
b. Er Væielset et Gennemgangsværelse: Ja I I Nej I I
9. Savner De nødvendige Møbler (f. Eks. Arbejdsbord, Stole o. lign.)
10. Er der tilstrækkelig Belysning i Værelset til, at De kan læse _
11. Er der Vaskested i Værelset: Ja I

I Nej |

_

_

_ _

_

-

-

| Hvis Nej: hvor findes Vaskestedet da

12. Kan De have saavel mandlige som kvindelige Gæster uden Indblanding

~

13. a. Hvilke Fordele er der efter Deres Mening ved Deres nuværende Boligform:

b. Hvilke Mangler

_ _

_

__

-

14. Spørgerens Indtryk af Værelsets alm. Beskaffenhed

VI. Fritidsudnytielse.
1. Hvordan har De tilbragt Deres Fritid i den sidste Uge? (f. Eks. Sport, Læsning, Radio,
Foreningsliv, Kirkegang, Gæster hjemme. Besøg hos Kammerat, sammen med Kammerater
paa Gaden eller Vejen, ude og køre paa Motorcykel, til Foredrag, Dans, Restaurant,
Biograf, Weekend el. Søndagsture o. s. v.)
Søndag Form
»

Eftm

»

Aften

Mandag

»

Tirsdag

»

Onsdag

»

Torsdag

»

Fredag

»

_

_

— -

- -

_
_

_ _.._

_

.-.
-

—

-

-

—

_

-

_.

_

_

_

-...-

_
_

_
—

_

_
-

Lördag Eftm
Lørdag Aften

_

_
_

—

_

—

-

_.._

-

—
-

_
_

_ _

Hvordan har De tilbragt evt. anden Fritid i Ugens Løb:

—
-

_ —

_
_ _
-

—
- —
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Ungdomskommissionens
Ungdomsenquete
November-December 1946.

Tillægsskema
for Medhjælperværelser i Byerne
Kommune
Til Hovedskema Nr
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Spørgerens

Indtryk:
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Ungdomskommissionens
Ungdomsenquete
November—December

1946.

Tillægsskema for gifte
Til Hovedskema Nr.
Til Hovedskema Nr

Udfyldning af skemaerne.
Til hjælp for spørgerne udarbejdedes den nedenfor gengivne vejledning vedrørende
de spørgsmål i skemaerne, der måtte antages at trænge til tydeliggørelse.
Hovedspørgeskemaet.
II. Uddannelses- og arbejdsforhold.
1. a. og b.

Vedrørende skolens eller institutionens navn er det afgørende at få at vide, hvilken slags skole
eller kursus m. v. det er (f. eks. Københavns kommunes kommunale aftenskole), medens det er mindre
vigtigt at få at vide, f. eks. om det er aftenskolen på østersøgades skole eller Brønshøj skole.
I rubrikken „Afsluttede eksaminer eller afgangsklasse" anføres, om uddannelsen eller undervisningen er blevet afbrudt inden dennes normale afslutning.
1. b.
Al uddannelse eller undervisning — selv i et enkelt fag et par timer ugentlig på et kursus eller
en aftenskole — skal anføres. Også korrespondancekursus eller privatundervisning medtages. Der er
lavet plads til at skrive et pår linier i hver rubrik, hvilket kan vise sig nødvendigt for kolonnen „Formålet" og „Afsluttede eksaminer m. v.".
I rubrikken „Formålet" anføres formålet med den pågældende uddannelse eller undervisning,
f. eks. går på handelsskole for at få undervisning i et bestemt fag eller for at tage handelsvidenskabelig
diplomprøve, får privatundervisning med henblik på videreuddannelse for at komme ud at rejse. I
samme rubrik anføres, hvor der kun er tale om f. eks. undervisning i et enkelt fag, det pågældende fag,
f. eks. engelsk, maskinskrivning.
1. c.
Dette spørgsmål skal rettes både til de unge, der slet ikke har søgt nogen uddannelse eller undervisning efter folkeskolen, og dem, der har gjort det.
•<•

2. c. og b.

Også ulønnet arbejde, f. eks. for døtre, der hjælper hjemme, skal medtages.
Som ny beskæftigelse anses såvel det forhold, at den unge skifter plads, som at den unge bliver
sat til noget andet arbejde i den samme plads (f. eks. først arbejdsdreng, så lærling indenfor samme bedrift, først landbrugsmedhjælper, så frugtavler indenfor samme landbrugsbedrift).
„De to første beskæftigelser efter det fyldte 14. år" betyder den første og evt. anden beskæftigelse, den unge havde efter 14 års fødselsdagen, selv om denne beskæftigelse f. eks. først indtraf, da
vedkommende var 20 år. „De to seneste beskæftigelser" vedrører den sidste (oftest nuværende) beskæftigelse og den, der gik forud.
I mange tilfælde vil der ikke blive brug for alle linierne, idet adskillige unge siden deres fyldte
14. år ikke har haft 4 forskellige pladser eller slags arbejde.
For de unge, der i øjeblikket er beskæftiget, bliver der naturligvis ikke tale om noget sluttidspunkt i kolonne 1 „Arbejdets varighed" for den seneste beskæftigelse.
Kolonne 3 skal besvares med f. eks. landbrugsmedhjælper, husassistent, kontorist.
Kolonne 4 skal kun udfyldes, hvor der er tale om læreplads, beskæftigelse i egen virksomhed
eller i families virksomhed eller andet særligt forhold. Der anføres f. eks. herregård, proprietærgård,
gårdmandsbrug.
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2. d.

Dette spørgsmål får kun betydning, når den unge har haft mere end 4 slags beskæftigelser efter
det fyldte 14. år.
Medens der under 2. b og c ønskes en redegørelse for de forskellige pladser og beskæftigelser,
den unge har haft, skal 2 d kun udfyldes, forsåvidt den unge i den mellemliggende tid har haft anden
slags arbejde, d.v.s. ikke blot har skiftet plads, men er gået over i et andet arbejdsområde, f. eks. en nuværende landbrugsmedhjælper, der også begyndte som sådan, men som i den mellemliggende tid har
været arbejdsmand i en by. Der ønskes en kort karakteristik ved, at der anføres, hvad slags arbejde,
der har været tale om.
3. a.
Eksempelvis: gik i faderens fodspor, havde ikke nogle bestemte ønsker og fortsatte derfor
skolen, interesserede sig for landbrug, fik tilbudt en læreplads i faget, moder vil gerne have mig hjemme
for at hjælpe i huset.
3. c.
Ved fremtidsplaner forstås fremtidsplaner på længere sigt med hensyn til uddannelse og beskæftigelse .
6.
Ved „længere tid" forstås mere end 3 måneder.
7. a.
Pengeindtægtens størrelse skal opgives pr. lønudbetalingsperiode (f. eks. Uge, måned, vinterhalvår).
Her er medtaget spørgsmålet om indtægt ved bibeskæftigelse, medens spørgsmålene ellers
overalt på side 3 drejer sig om den unges hovedbeskæftigelse, selv om det ikke udtrykkeligt siges.
8.
Spørgsmålene udfyldes kun for unge, der er beskæftiget hos andre, således ikke for studerende,
unge med egen virksomhed o.s.v.
Begge linier skal udfyldes overalt, således at man får oplyst arbejdsforholdene både i juli og
oktober måned.
Skemaet skal udfyldes, selv om der kun er tale om halvdagsarbejde.
Ligger den daglige arbejdstid væsentlig forskellig i ugens løb, (f. eks. på grund af natarbejde)
anføres flere klokkesiet under hinanden i rubrikken om den „daglige faste arbejdstid".
Vedrørende overarbejde skal der anføres det omtrentlige antal overarbejdstimer, den unge har
haft i løbet af juli henholdsvis oktober måned.
Forsåvidt angår weekend overstreges enten „hver" eller „hveranden", og begyndelsestidspunktet for weekenden anføres.
9.
Spørgsmålene skal besvares, ikke blot for beskæftigede unge, men også for hjemmeværende
unge og unge, der læser. Der ønskes oplysning med angivelse af de forskellige ferieperioders varighed
og placering, f. eks. 6 dage i juni og 6 dage i juli. Søndage indenfor eller i tilslutning til ferieperioden
skal ikke medregnes.
III. Værnepligtsforhold.
Spørgsmålene vedrører kun unge, som har været indkaldt til hær eller flåde samt C BU-tjeneste
(i kaserner), men derimod ikke almindelig CB-tjeneste.
c.
Ordet hel eller delvis eller ingen understreges, alt efter som den unge har fået hel, delvis eller
ingen løn fra arbejdsgiveren under indkaldelsen.
IV. Familieforhold.
Eksempler: hos forældre, hos faderen alene, hos onkel, hos plejeforældre, på børne- eller ungdomshjem. Der må som nævnt vises nogen forsigtighed og takt ved dette spørgsmål.
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2.
Forsørgeren er den, der havde den økonomiske forsørgerpligt.
Vedrørende „Stilling" er det ikke tilstrækkeligt at skrive ubestemte erhvervsbetegnelser som
f. eks.:Arbejder, landbruger, handlende, smed, men det skal være f. eks.: Jord- og betonarbejder, husmand, gårdejer, butikshandlende, stadehandlende, smedesvend.
Har forsørgeren haft flere slags beskæftigelse, er det blot hovederhvervet, man interesserer
sig for.
V. Boligforhold.
Denne del af skemaet skal ikke udfyldes for gifte og medhjælpere, der bor udenfor forældrehjemmet, idet tillægsskema her skal anvendes.
For unge, der bor hos forældre, bedsteforældre, onkel, tante, fætter o. lign. nære slægtninge,
udfyldes afdeling A, medens afdeling B udfyldes for alle øvrige unge.
A.
„Forældre" eller „nærmeste familie" understreges alt efter, hvad der er det rigtige.
1.
„Lejligheden" betyder ikke blot en lejet lejlighed, men også eget hus. Til „Værelsesantal"
henregnes også kamre.
2.
Under beboere henregnes også eventuelle logerende, medhjælpere og personer, der i længere
tid bor som gæster.
3.
Ved „Eget værelse" forstås et værelse, som sædvanligvis kun benyttes af pågældende selv. Et
værelse, som deles med broder eller søster, skal altså ikke betragtes som „eget værelse", og spørgsmålet
skal besvares med „Nej". Under 3 a skal i sådanne tilfælde f. eks. skrives: Fælles opholds- og soveværelse
for familiens 2 sønner.
3. b.
Der skal ikke opgives navn på den eller de, der sover i værelser foruden den pågældende, men
derimod om det er fader, moder, søster, broder, logerende o.s.v.
3. c.
„Egen seng": Hvor det f. eks. drejer sig om en udtræksseng eller dobbeltottoman, hvor der
sover to, betragtes det som to selvstændige sovesteder, såfremt pågældende da har særskilt sengetøj.
4. a.
Har værelset flere udgange anføres: dels til

, dels til

4. b.
Et gennemgangsværelse vil sige et værelse, som man er nødsaget til at gå igennem for at komme
ind i et andet værelse, i køkkenet, badeværelset, w. c. o.s.v.
5.
For at man kan sige, at et værelse kan opvarmes, må der enten være en kakkelovn eller en
centralvarmeradiator i værelset eller en ventil eller en åbning ind til et andet værelse (med opvarmningsmulighed), hvis kakkelovn eller radiator er i stand til at opvarme det foreliggende værelse, uden at der
behøver at være en åbenstående dør.
Det bemærkes, at der ikke spørges, om værelset faktisk opvarmes, men om der findes en mulighed for at opvarme det med de eksisterende varmegivere.
6.
Svaret skal ikke være blot ja eller nej, men skal give et indtryk af, hvordan forholdet nærmere
er. Spørgsmålet er stillet for at få indtryk af, om de unge under de rådende forhold har mulighed for at
være sammen med venner i hjemmet. Der bør derfor tales lidt med de unge, før svaret noteres. Når spørgsmålet lyder „Kan De have
gæster o.s.v.", menes dermed ikke alene om de kan have gæster
uforstyrret, men også om de må have gæster, herunder om den unge kan vælge, hvem han/hun vil have
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på besøg, eller om forældrene drager visse grænser. Spørgsmålet skal besvares, både forsåvidt angår
gæster af samme som af det andet køn.
9 og 10.

Det man ønsker belyst er, hvordan de unges indstilling er overfor at bo hjemme. Det gælder
derfor om at få den unge, til at fortælle lidt om de fordele og/eller mangler, som de faktisk selv mærker.
Spørgeren noterer så hovedindtrykket af den unges udtalelser.
V.B.
Udfyldes kun for de unge, som hverken bor hos forældre eller nærmeste familie (V. A. er da
udfyldt) eller hos deres arbejdsgiver. (Tillægsskemaet for medhjælperværelser henholdsvis i byerne og
på landet udfyldes da), eller er gifte (tillægsskemaet for gifte udfyldes da).
I tilfælde af, at den unge har egen lejlighed falder alle spørgsmål under B. bort undtagen spørgsmål 1 og 5 og 13—14.
:..
„Deler De værelse med andre" betyder: bor der til stadighed andre i værelset end den pågældende unge.
3.
Ved dette spørgsmål må man gerne nævne de anførte mulige lejebetingelser, således at der
understreges, når den unge svarer ja. Lejebetingelser, som ikke er nævnt, tilføjes.
6.

Spørgsmålet „Hvor spiser De de forskellige måltider'" ønskes ikke besvaret med adresserne på
de steder, man plejer at indtage måltiderne. Det, der ønskes oplyst, er f. eks., om morgenmaden spises
i pensionat, hos familie, o.s.v., om frokosten spises i marketenderi, i arbejdsskuret eller på automatcafe, om middagen tillaves selv eller fås fra middagskøkken o.s.v.
7.
Højden regnes fra gulv til evt. bjælkes underkant og i det hele den laveste højde.
Er værelset uregelmæssigt formet, noteres den gennemsnitlige længde, henholdsvis bredde.
8.
Se under V. A. 4.
10.
Det skal undersøges, dels om den eller de lamper, der findes i værelset, er således indrettede
og placerede, at den eller de kan tjene som lyskilde ved læsning, dels om den eller de elektriske pærer
har den tilstrækkelige styrke til, at man uden at anstrenge øjnene kan læse også i længere tid.
12.
Se under V. A. 6.
13.
Se under V. A. 9—10.
14.
Spørgeren skal meddele sit indtryk ikke alene af selve værelsets udseende og vedligeholdelse,
men også om der er sol om dagen, fugtigt, skadedyr, o. lign., samt om særlige forhold, f. eks. toilet
i gården.
løvrigt skal der her noteres, om værelset kan opvarmes (se under V. A. 5.).
VI. Fritidsudnyttelse.
1.
Det er af stor betydning, at denne rubrik udfyldes så godt og sandfærdigt som muligt. Man
ønsker dels oplyst, hvad den unge har foretaget sig i de forskellige aftener m. v., dels hvor fritiden er
tilbragt, f. eks.: hørt radio hjemme, været til gilde hos en kammerat o.s.v.
Det vil i reglen være mest praktisk at begynde med at spørge om: „Hvad foretog De Dem i
aftes" og så skrive besvarelsen ud for vedkommende ugedag, og dernæst tage aftenen før o.s.v., indtil
en uge er gennemgået.
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Der ønskes ret detaillerede oplysninger. Det er således ikke nok at skrive: været i K.F.U.M.,
D.s.U. eller lignende, det må oplyses, om den unge har overværet foredrag, Studiekredsmøde eller deltaget i bestyrelsesmøde. Det er ikke nok at skrive: „Undervisning", men derimod f. eks.: „På aftenskole
til engelsk'". Det er heller ikke nok at få oplyst, at den unge har Aræret til fodboldkamp; man må vide,
om han har været spiller eller tilskuer. Det er af interesse at vide, om den unge har cyklet en tur alene
eller med nogle kammerater, har siddet hjemme uden at foretage sig noget særligt, har gået og kigget
på butiksvinduer med en veninde o.s.v.
Er der tvivl om en vis beskæftigelse, f. eks. unge piger, der syr, stopper, skal regnes for arbejde
eller for fritidsbeskæftigelse, lægges den unges egen opfattelse til grund.
2. a.
Alle foreninger, den unge er medlem af, noteres, også eventuelt medlemskab i afdelinger i forskellige sogne af samme forening anføres.
Foreningerne opnoteres i den rækkefølge, som den unge selv kommer i tanker om dem, hvorved
man får et vist indtryk af, hvilke foreninger, den unge føler sig mest knyttet til. Når den unge selv
har fortalt, hvilke foreninger han/hun er medlem af, slås en streg efter disse, hvorefter spørgeren stiller
spørgsmål omtrent af følgende indhold: „Er De ikke med i nogle andre foreninger"? — Svar —. „Er De
ikke med i en faglig forening, en idrætsforening, en politisk forening, en religiøs forening, en hjemmeværnsforening, en selskabelig klub o.s.v." Det, som da oplyses, sa?ttes under stregen.
2. b.
Tidligere medlemskab af f. eks. spejderorganisationer anføres.
4. b.
Stambiograf: en bestemt biograf, man plejer at gå i (evt. uanset hvilke film, der fremføres).
6'. a.
Sportsdans, d.v.s. dans med henblik på konkurrencer og turneringer. (Er formentlig kun
nødvendigt at nævne i byerne).
8.
Under totalisatorspil indbefattes også duevæddeløb o. lign.
11.
Her opføres også f. eks. blade som Idrætsbladet, der kommer 2 gange om ugen.
11. b.
Eksempler: Billedbladet, Cocktail, Dansk Familieblad, Landet, Samvirke, Skipper Skræk,
Søndags B. T., Familiejournalen, Hjemmet, vittighedsblade.
12.
Herunder bl. a. politiske tidsskrifter, foreningsblade, kulturelle, religiøse og videnskabelige
tidsskrifter.
13.
Eksempler: Browning, Evas filmsromaner, Kronebøger, Kurt Danner, Minibøgerne, Romanbladet, Stjernehæfterne.
14. e.
Lad den unge tænke sig lidt om — ellers får man blot de bøger, der er læst i den sidste tid.
16 a.
Ved at „drive idræt" forstås aktiv medvirken fra den unges side, ikke at han/hun har overværet idrætskampe.
16 c. 1.
Personlige forhold, såsom at den unge mener ikke at kunne hævde sig eller ikke mener at have
råd til at drive idræt, må eventuelt listes ud.
17.
Andre fritidsinteresser: Formålet med spørgsmålet er ikke at få at vide, hvad den unge beskæftiger sig med eller interesserer sig for i Almindelighed i sin fritid, udover hvad der allerede er berørt i
de foregående spørgsmål, men at høre, om der er noget, der i ganske særlig grad optager ham/hende,
herunder særlige samlerlidenskaber, særlige håndarbejdsinteresser, særlig interesse for radioteknik,
som giver sig udslag i eksperimenter, ivrig skakspiller o.s.v.
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18. a.
Gennem de tidligere spørgsmål har man fået et indblik i, hvilke fritidsinteresser, den unge har.
Man mangler nu at få at vide, hvilken vægt den unge selv tillægger sine forskellige fritidsinteresser,
d.v.s. hvad der betragtes som det betydningsfuldeste og interessanteste. Dette vil man søge at få frem
med nærværende spørgsmål.
18. b.
Eksempler på svar: Jeg savner mulighed for aftenskoleundervisning i et specielt fag (angives),
jeg savner en ungdomsgård, hvor jeg kan mødes med kammerater og f. eks. høre radio, spille skak eller
snedkerere (det er af interesse at høre nærmere om behovet), jeg savner adgang til danseundervisning,
vi har ingen ordentlig sportsplads til fri idræt o.s.v.
Spørgerens bemærkninger.
Når samtalen er endt eller bedre« når spørgeren er kommet hjem, skal spørgeren her give en
kort redegørelse for sit samlede indtryk af den unge. Først og fremmest må særlige forhold vedrørende
samtalen nævnes, f. eks. at den unge var meget modvillig til at svare. Såfremt spørgeren i samtalens
løb støder på forhold vedrørende den unge, som han synes er særlig interessante, bedes disse endvidere
noteres i denne rubrik. Herunder kan der f. eks. være tale om særlige forhold, hvorunder den unge er
vokset op (f. eks. født udenfor ægteskab, eller at faderen er død, da han/hun var lille), eller særlige forhold,
hvorunder den unge nu lever (f. eks. meget ensom, nødt til at passe syg moder, familien under offentlig
forsorg) samt eventuelt personlige særpræg hos den unge (virker usædvanlig kulturelt interesseret,
virker nærmest som sinke, virker meget svagelig, invalid).
Vejledning vedrørende tillægsskema for medhjælperværelser på landet (gult skema).
Kun medhjælpere (d.v.s. personer, der bor hos arbejdsgiveren, medmindre denne er deres far
eller mor) på landbrugsejendomme skal udspørges efter nærværende tillægsskema, medens alle andre
medhjælpere skal udspørges efter det blå medhjælperskema, selv om de bor på landet. Personer, der
ikke bor hos arbejdsgivere, udspørges efter hovedskemaets boligafsnit, hvilket også gælder unge, der
arbejder og bor hos deres forældre.
Medens der ved hovedskemaet og tillægsskemaet for medhjælpere i byerne skal udfyldes eet
skema for hver person, skal der ved tillægsskema for medhjælpere på landet kun udfyldes et skema
for hvert medhjælperværeZse, hvilket dermed bliver et fælles tillægsskema for de i værelset boende medhjælpere.
Hvor der bor flere medhjælpere i et medhjælperværelse, udspørges medhjælperne efter tillægsskemaet een ad gangen, men de fleste af spørgsmålene på dette vil være udfyldt efter, at der er talt
med den første medhjælper.
Er der på en ejendom flere medhjælperværelser, udfyldes et tillægsskema for hvert værelse, og
spørgeren nummererer dem fortløbende i den dertil beregnede rubrik i øverste hjørne.
Tillægsskemaet skal også udfyldes, såfremt medhjælperen f. eks. bor i et værelse sammen med
et familiemedlem eller sover i køkkenet.
1.
Der skal ikke opføres navn, men kun køn og alder. Desuden skal der skrives nummeret på de(t)
hovedskema(er), som den unge er udspurgt efter. Personer, der bor i medhjælperværelset, men som enten
ikke er fyldt 15 år eller som er fyldt 25 år, skal ikke udspørges, og for dem kommer rubrikken „Hovedskema nr
" naturligvis til at stå tom.
2
Udfyldes såfremt f.eks. arbejdsgiverens søn eller datter bor i medhjælperværelser, og vedkommendes nr. på hovedskemaet noteres.
6. a og b.
Se under hovedskema V. A. 4.
6. c.
Der kan dels være tale om, at låsemekanismen er itu eller måske helt mangler, dels være tale
om en skævhed eller lignende ved døren, således at denne ikke kan låses. Endelig kan der mangle nøgle.
30
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7.
Se under hovedskema V. B. 7.
8. a.
Der regnes med karmmål.
9. a.
Gulvets materiale: trægulvbrædder, cement, jord eller ler, terrazzo, mursten o.s.v.
9. b.
Etageadskillelsen (loftet) kan være „enkel", d.v.s. bestå af bjælker med eet lag brædder på
oversiden (evt. beklædt med pap eller finer) eller .,dobbelt", d.v.s. bestå af bjælker med flere lag brædder og indskud.
Tillige anføres, hvorledes loftet er behandlet: papir, pap, finer, puds.
10.
Her anføres hvorledes værelset, herunder døre og vinduer, er vedligeholdt, om det er pænt
vedligeholdt eller der f. eks. er huller i gulv, vægge, loft, om værelset er stærkt præget af fugtighed.
Mangelfuld vedligeholdelse vil sige, at gulv, vægge, loft, døre og vinduer er i en forfatning, der er dårligere, end rimeligt slid og brug af en oprindelig vel istandsat bolig forårsager.
11.
Her kan evt. mangler ved værelset iøvrigt anføres, som f. eks. utæthed ved døre og vinduer,
vinduer og døre skæve, visse skadedyrs tilstedeværelse (rotter og mus).
12. a,
En kort skildring af hvilke møbler, der er i værelset, og om nogle af dem er særligt mangelfulde.
12. b.
Se under hovedskema V. B. 10.
13. a.
Se under hovedskema V. A. 5.
14.
Man ønsker oplyst, om den unge har adgang til at benytte kloset evt. w. c, eller om dette ikke
er tilfældet.
15. c.
Der tænkes på bademulighed i tilslutning til boligen udover den bademulighed, som forefindes
i et bryggers eller vaskehus, hvor der ikke er truffet særlige foranstaltninger.
16.
Er det den eller de medhjælpere, der bor i værelset, der selv skal sørge for værelsets renligholdelse, pigen på gården, eller hvem.
17.
Skal besvares med antal gange pr. (f. eks. måned).

Tillægsskema for medhjælper vær eiser i byerne (blåt skema).
Nærværende tillægsskema udfyldes for alle medhjælpere (d.v.s. unge der bor hos deres arbejdsgiver, medmindre denne er deres far eller mor), der ikke er beskæftiget på en landbrugsjendom. For
unge, der ikke bor hos arbejdsgiveren, skal hovedskemaets boligafsnit udfyldes, hvilket også gælder
unge, der arbejder eller bor hos deres forældre.
Et tillægsskema skal udfyldes for hver Medhjælper.
2.
Se under hovedskema V. A. 3 a og b.
3.
Se under tillægsskema for land 6.
4.
Se under hovedskema V. B. 7.
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5.
Se under tillægsskema for land 8 a.
6 b.
Se under hovedskema V. B. 10.
7.
Se under hovedskema V. A. 5.
8. c.
Der tænkes på bademulighed i tilslutning til boligen og ikke på bademuligheden på badeanstalt.
9.
Se under tillægsskema for land 17.
11.
Se under hovedskema V. A. 6.

Tillægsskema for gifte (lyserødt skema).
Dette skema udfyldes af alle gifte unge, uanset om ægtefællen omfattes af den almindelige
undersøgelse eller ej. Dog er det kun dem, som lever som gifte nu, der skal spørges efter tillægsskemaet.
Fraseparerede, fraskilte og enker eller enkemænd skal ikke udspørges efter dette skema.
3.
Se under hovedskema IV. 2.
5.
Her noteres bl. a. om der er noget særligt bemærkelsesværdigt ved boligen, således om det
er en nødbolig, f. eks. et sommerhus, tagværelse.
5 og 7.

Selvstændig lejlighed vil sige en lejlighed med eget køkken og egen indgang.
6.
Såvidt muligt anføres husleje excl. varme. Til værelsesantal henregnes også kamre.
7. a.
Eksempler: Bor hos hustruens fader, fordi han er enkemand; har ikke kunnet få selvstændig
lejlighed på grund af boligmangelen o.s.v.
8.
Der ønskes oplyst, om særlige forhold, såsom vanskeligheden ved at få en lejlighed, ikke råd
til at købe indbo, afslutning af en påbegyndt uddannelse o.s.v., bevirkede, at de pågældende blev gift
på et senere tidspunkt, end de ville være blevet det, såfremt disse særlige forhold ikke havde foreligget.
9.
Ved erhvervsarbejde forstås arbejde udenfor hjemmet.
10.
Under alm. køb medtages såvel kø b for opsparede midler som for optagne lån. Hvad der er købt
for pengegaver anføres derimod under „Ved gaver".
Under afbetaling noteres den samlede værdi af det købte og ikke den ugentlige eller månedlige rate.

Oversigt over indholdet i tabellerne.
Indledning.
Undersøgelsens tilrettelæggelse.
Tabel nr.

Procentvis erhvervsfordeling 1940 for hele landet og for enquetens
udvalgte kommuner
Den gennemsnitlige størrelse af indtægt og kommunehjælp pr.
indbygger i hele landet og i de udvalgte kommuner. Fordelt
efter kommunegruppe
Partiernes procentvise andel af stemmerne ved folketingsvalget
1947 i hele landet og i de udvalgte kommuner
Antal deltagere i ungdomsenqueten. Skemaernes fordeling på
udfyldte og ikke udfyldte, for de uudfyldte efter årsagen hertil.
Efter de unges bopæl og køn
Materialets fordeling efter alder m. v.
Procentvis aldersfordeling blandt de unge i hele landet 1945,
blandt deltagerne i enqueten samt blandt de unge, der er udgået af undersøgelsen på grund af flytning, vægring etc. Efter
bopæl og køn
Deltagerne i enqueten fordelt efter alder, civilstand, bopæl og
køn
Deltagerne i enqueten fordelt efter civilstand, bopæl og køn
(sammendrag)
Antal unge, der er gift, i pct. af samtlige unge i hele landet og i
de udvalgte kommuner. Fordelt efter alder, bopæl og køn. .
Deltagerne i enqueten procentvis fordelt efter fødested. Efter
nuværende opholdssted, alder og køn

side

I

11

Il

12

ITT

13

IV

14

V

16

VI

18

VII

19

VIII

19

IX

20

1

22

2

23
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23
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Uddannelses- og arbejdsforhold.
Skolegang og videreuddannelse.
De unge procentvis fordelt efter skoleuddannelse. Efter bopæl
ved det fyldte 14. år og køn
De 23—24årige unge, som har skoleeksamen, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter bopæl ved det fyldte 14. år og køn. . . .
De 15—18årige unge, der endnu går i skole, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter bopæl ved det fyldte 14. år og køn . .
De unge procentvis fordelt efter skoleuddannelse. Efter faderens
erhverv, bopæl ved det fyldte 14. år og køn
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De unge over 20 år, der har fået videre uddannelse udover skoleuddannelsen, i pct. af samtlige unge over 20 år. Fordelt efter
skoleuddannelse, nuværende bopæl og køn
De unge over 20 år, der har fået videregående uddannelse, i pct.
af samtlige unge over 20 år. Fordelt efter den videregående
uddannelses art, nuværende bopæl og køn. Samme fordeling
for unge over 20 år alene med folkeskoleuddannelse
De unge over 20 år, der alene har folkeskoleuddannelse, i pct. af
samtlige unge over 20 år. Fordelt efter civilstand, nuværende
bopæl og køn
De unge over 20 år, der alene har folkeskoleuddannelse, i pct.
af samtlige unge over 20 år. Fordelt efter faderens erhverv,
den unges nuværende bopæl og køn
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35
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18—19

36

Lønarbejde før det fyldte 14. år.

De unge, der har haft lønnet arbejde før det 14. år, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter bopæl ved det 14. år og køn
De unge procentvis fordelt efter hos hvem de boede ved deres
14. år. Fordelt efter om de havde lønnet arbejde inden det
14. år eller ikke, samt efter køn
De unge procentvis fordelt efter antal hjemmeboende søskende
ved de unges 14. år. Fordelt efter om de havde lønnet arbejde
inden det 14. år eller ikke, samt efter bopæl ved det 14. år og
køn
De unge med arbejde før det 14. år i pct. af samtlige unge. Fordelt efter forsørgerens erhverv, de unges bopæl ved det 14.
år og køn
De unge med arbejde før det 14. år procentvis fordelt efter arbejdets art. Efter bopæl ved det 14. år og køn
De unge med arbejde før det 14. år procentvis fordelt efter arbejdstidens længde. Efter køn og arbejdets art
Erhvervsforhold.

De unge procentvis fordelt efter nuværende erhverv. Efter alder,
nuværende bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter antal pladser efter det 14. år.
Efter alder, nuværende bopæl og køn
De 20—24årige unge med 4 eller flere pladser i pct. af samtlige
unge over 20 år. Fordelt efter nuværende erhverv, nuværende
bopæl samt køn
De unge over 20 år. procentvis fordelt efter første og nuværende
erhverv. Efter nuværende bopæl samt køn
De unge over 20 år inden for visse vigtigere erhvervsgrupper
A. med udgangspunkt i det nuværende erhverv procentvis fordelt efter det oprindelige erhverv og
B. med udgangspunkt i det oprindelige erhverv procentvis fordelt efter det nuværende erhverv. Fordelt efter nuværende
bopæl samt efter køn
Landbrugsmedhjælpere
Kontorpersonale
Butikspersonale
Faglærte arbejdere
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Ufaglærte arbejdere
Håndværkslærlinge
Handelslærlinge
Kontorelever
Husassistenter m. v
De unge kvinder, som oprindeligt har været husassistenter, i pct.
af samtlige unge kvinder inden for visse erhverv. Fordelt efter
nuværende erhverv samt nuværende bopæl
De unge kvinder, som er blevet gift, i pct. af samtlige unge
kvinder. Fordelt efter oprindeligt erhverv og nuværende
bopæl
De unge procentvis fordelt efter deres nuværende erhverv. Efter
køn samt faderens erhverv
De unge procentvis fordelt efter faderens erhverv. Efter deres
eget nuværende erhverv samt efter køn
De unge procentvis fordelt efter årsagen til valg af første erhverv.
Efter nuværende bopæl og køn
Pengeindtægt.
De unge procentvis fordelt efter den månedlige pengeindtægts
størrelse. Efter bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter den månedlige pengeindtægtsstørrelse. Efter alder og køn
De unge procentvis fordelt efter den månedlige pengeindtægts
størrelse. Efter erhvervsgruppe, alder samt efter køn
Arbejdstid m. v.
Den gennemsnitlige daglige arbejdstids længde i juli og oktober.
Fordelt efter de unges alder, bopæl og køn
Den gennemsnitlige daglige arbejdstids længde i juli og oktober.
Fordelt efter de unges erhverv, alder, bopæl og køn
De unge i byerne procentvis fordelt efter nettoarbejdstidens
længde i juli. Efter erhverv, alder og bopæl og køn
Landbrugsmedhjælpere og husassistenter procentvis fordelt efter
nettoarbejdstidens længde i juli og oktober. Efter alder og
bopæl
De unge procentvis fordelt efter, om de har haft overarbejde eller
ikke i juli og oktober. Efter alder og køn
De unge procentvis fordelt efter om de har week-end eller ikke i
juli og oktober. Efter week-endens begyndelsestidspunkt, de
unges bopæl og køn
De unge, der har week-end, i pct. af samtlige unge inden for pågældende erhverv. Fordelt efter bopæl og køn

Boligforhold.
Samlet oversigt.
De ugifte unge procentvis fordelt efter boligform. Efter alder,
bopæl og køn
De ugifte unge procentvis fordelt efter boligform. Efter faderens erhverv samt efter de unges bopæl og køn
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De unge, der får fuld kost, i pct. af samtlige unge. Fordelt i hjemmeboende og udeboende samt efter bopæl og køn
Lejede værelser og medhjælper værelser fordelt efter rumindhold.
Efter de unges bopæl
Værelser med forskellige udgangsforhold i pct. af samtlige værelser. Fordelt efter de unges bopæl samt efter boligform
De unge, der frit kan modtage gæster, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter boligform, bopæl og køn
De unge, der har udtalt sig om deres grad af tilfredshed med
boligforholdene, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter boligform og bopæl
De hjemmeboende.
De hjemmeboende med eget værelse i pct. af samtlige hjemmeboende. Fordelt efter alde*1, bopæl og køn
De hjemmeboende med eget værelse i pct. af samtlige hjemmeboende. Fordelt efter faderens erhverv, de unges bopæl og køn .
Det gennemsnitlige antal værelser i de hjemmeboende unges
hjem. Fordelt efter om de unge har eget værelse eller ikke. .
De hjemmeboende med og uden egen indtægt procentvis fordelt
efter om de har eget værelse eller ikke. Efter bopæl og køn
De hjemmeboende i byerne, der får fuld kost, procentvis fordelt
eftet den månedlige betaling for kost og logi. Efter boligform,
bopæl og køn
Den gennemsnitlige månedlige betaling for kost og logi for de
hjemmeboende. Fordelt efter de unges månedlige indtægt,
bopæl og køn
De hjemmeboende unge procentvis fordelt efter hvem soveværelse deles med. Efter bopæl og køn
De hjemmeboende unge procentvis fordelt efter deres adgang
til at modtage gæster på værelset. Efter boligform, alder,
bopæl samt køn
Beboere af lejede værelser m. v.
De unge, der bor i lejede værelser, procentvis fordelt efter boligform. Efter bopæl og køn
De unge, der bor i lejede værelser, procentvis fordelt efter vaskestedets beliggenhed. Efter bopæl og køn
De unge, som bor i lejede værelser og som har adgang til bad,
radio eller telefon, i pct. af samtlige unge, som bor i lejede
værelser. Fordelt efter bopæl
Lejemål med forskellige medfølgende ydelser i pct. af samtlige
lejemål. Fordelt efter de unges bopæl og køn
De unge, som bor i lejede værelser, procentvis fordelt efter hvor
de spiser morgenmad, frokost og middag. Efter bopæl og køn
De unge, der bor i lejede værelser, procentvis fordelt efter den
månedlige udgift til kost og logi. Efter bopæl
Medhjælpere i landbruget.
Medhjælper værelser i landbrugsejendomme procentvis fordelt
efter deres beliggenhed i ejendommen. Fordelt efter om væ-
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reiset er eneværelse eller fælles værelse og efter medhjælperens
kon
Medhjælperværelser i landbrugsejendomme procentvis fordelt
efter udgangsforhold. Efter værelsets beliggenhed og efter
medhjælperens køn
Medhjælperværelser i landbrugsejendomme procentvis fordelt
efter vaskestedets beliggenhed. Efter medhjælperens køn. .
Medhjælpere på landbrugsejendomme procentvis fordelt efter
om de har adgang til opholds- eller folkestue. Efter landsdel
samt efter medhjælperens køn
Landbrugsmedhjælpere, der bor i værelser med mangler i forhold
til medhjælperlovens krav, i pct. af samtlige landbrugsmedhjælpere. Fordelt efter ejendommens grundværdi og beliggenhed
samt efter landbrugsmedhjælperens løn
Landbrugsmedhjælpere, der bor i mangelfulde værelser, i pct.
af samtlige landbrugsmedhjælpere. Fordelt efter manglernes
art og medhjælperens køn
Andre medhjælpere.
Medhjælpere uden for landbruget med adgang til opholdsstue i
pct. af samtlige disse medhjælpere
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Særlige oplysninger vedrørende de unge gifte.
Antal ægtepar, der indgår i enqueten, i pct. af samtlige ægtepar.
Fordelt efter mandens og hustruens alder samt efter bopæl
De gifte mænd procentvis fordelt efter erhverv. Efter bopæl.
Bolig- og bosætningsforhold.
Ægteparrene procentvis fordelt efter størrelsen af deres bosætningsudgifter. Efter bopæl
Størrelsen af den gennemsnitlige bosætningsudgift efter mandens
alder ved ægteskabets indgåelse. Fordelt efter bopæl
Ægteparrenes gennemsnitlige bosætningsudgifter efter arten og
størrelsen af deres bolig
Den gennemsnitlige bosætningsudgift for ægtepar med selvstændig lejlighed. Fordelt efter året for ægteskabets indgåelse.
Ægteparrenes gennemsnitlige bosætningsudgifter fordelt efter
erhverv og bopæl
Ægteparrene fordelt efter størrelsen af de samlede bosætningsudgifter og efter den måde, hvorpå indboet er anskaffet...
Bosætningsudgifternes samlede sum procentvis fordelt efter den
måde, hvorpå indboet er anskaffet. Fordelt efter bosætningsudgifternes størrelse samt efter bopæl
Ægtepar med køb på afbetaling i pct. af samtlige ægtepar, samt
størrelsen af de gennemsnitlige køb på afbetaling. Fordelt efter
størrelsen af almindeligt køb og ægteparrenes bopæl
Ægtepar med køb på afbetaling i pct. af samtlige ægtepar. Fordelt efter erhverv og bopæl

77
78

82
83

79

84

80
81

85

82

85

83

86

84

87

85

86
87

'241
Tabel nr.

Ægteparrene procentvis fordelt efter den andel, gaverne udgør
af de samlede bosætningsudgifter. Efter bopæl
Bosætningsudgifterne procentvis fordelt efter anskaffelsesti dspunktet. Efter anskaffelsesmåde og ægteparrenes bopæl . . .

Fritidsudnyttelsen.
De vigtigste fritidsinteresser.
De unge procentvis fordelt efter om de har 1, 2 eller intet svar på
spørgsmålet om deres to vigtigste fritidsinteresser. Efter alder,
civilstand, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter om de har hjemme- eller udeinteresser. Efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter deres fritidsinteresser (hovedinteresser). Efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som fortrinsvis har hjemmeinteresser, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge efter hovedinteresser i pct. af samtlige unge. Fordelt
efter alder, civilstand, bopæl og køn
Fordeling af samtlige oplyste hovedinteresser efter de unges
bopæl og køn
Fritidsudnyttelsen i en bestemt uge.
De unge, som udelukkende har været hjemme om aftenen, i pct.
af samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
Antal unge, efter antallet af ugens aftener- anvendt til de forskellige fritidsbeskæftigelser, i pct. af samtlige unge. Fordelt
efter bopæl og køn
Antal unge, der mindst een aften i løbet af ugen har været beskæftiget med de anførte fritidsbeskæftigelser, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter bopæl og køn
Det gennemsnitlige antal aftener, der pr. uge har været anvendt
til de anførte beskæftigelser. Gennemsnittet udregnet blandt
dem, der i ugens løb mindst een gang bar været beskæftiget
på vedkommende måde. Fordelt efter bopæl og køn
De unges gennemsnitlige anvendelse af aftenerne. Fordelt efter
bopæl og køn
De unges gennemsnitlige anvendelse af aftenerne. Fordelt efter
civilstand, alder, bopæl og køn
Antal af byernes unge over 20 år, som i løbet af en uge har anvendt mindst een aften til de anførte fritidsbeskæftigelser, i
pct. af samtlige unge. Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og
køn
De unge procentvis fordelt efter deres beskæftigelse lørdag eftermiddag. Efter bopæl og køn
.
De unge procentvis fordelt efter deres beskæftigelse søndag formiddag. Efter bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter deres beskæftigelse søndag eftermiddag. Efter bopæl og køn
Antal unge efter deres fritidsbeskæftigelse søndag eftermiddag
i pct. af samtlige unge. Fordelt efter alder, bopæl og køn.
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Foreninger.
De unge, som er medlemmer af foreninger, i pet. af samtlige
unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som er medlemmer af foreninger, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og køn
De unge, som er medlemmer af foreninger, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter erhverv, bopæl og køn.
De unge, som er medlemmer af de anførte arter af foreninger, i
pct. af samtlige unge. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, som er medlemmer af de anførte arter af foreninger, i
pct. af samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl
og køn
De unge, som er medlemmer af de anførte arter af foreninger, i
pct. af samtlige unge. Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl
og køn
De unge, som er medlemmer af de anførte arter af foreninger,
i pct. af samtlige unge. Fordelt efter erhverv, bopæl og køn
De unge, som er medlemmer af de anførte arter af foreninger og
som jævnligt deltager i foreningernes arrangementer, i pct. af
samtlige unge medlemmer af disse foreninger. Fordelt efter
bopæl og køn
Kirken.
De unge procentvis fordelt efter hvor hyppigt de går i kirke.
Efter bopæl og køn
De unge, som har været i kirke i undersøgelsesugen, i pct. af de
unge, som har svaret, at de jævnligt går i kirke. Fordelt efter
bopæl og køn
Biografer.
Det gennemsnitlige antal biograf besøg i løbet af en måned. Fordelt efter de unges alder, civilstand, bopæl og køn
Det gennemsnitlige antal biograf besøg i løbet af en måned. Fordelt efter de unges alder, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter antal biografbesøg i den sidste
måned. Efter civilstand, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter deres udtalelser med hensyn til,
om de foretrækker danske eller udenlandske film. Efter bopæl
og køn
De unge procentvis fordelt efter årsagen til, at de foretrækker
danske eller udenlandske film. Fordelt efter bopæl og køn. .
De ti hyppigst nævnte film i hver landsdel med angivelse af antallet af unge, der har nævnt disse film. Efter de unges køn ..
Teatre, koncerter og lignende.
De unge, som i den sidste måned har været i teater, til revy,
koncert eller lignende, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som har overværet forskellige arter af forestillinger i
teater m. v., i pct. af samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
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De unge, som har været i teater, til revy, koncert el. lign., i pct.
af samtlige unge. Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og køn
De unge, som har overværet forskellige arter af forestillinger i
teater m. v., i pct. af samtlige unge. Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og køn
De unge, som har været i teater, til revy, koncert eller lignende,
i pct. af samtlige unge. Fordelt efter erhverv, bopæl og køn
De unge, som har medvirket i dilettantforestillinger, i pct. af
samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
Musik og sang.
De unge, som selv udøver musik eller sang, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, der spiller de anførte instrumenter eller synger, i pct.
af samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, der får eller tidligere har fået musikundervisning, i pct.
af samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som savner mulighed for at få musikundervisning af den
art de ønsker, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter om de tidligere har fået undervisning samt efter alder, civilstand, bopæl
og køn
Dans.
De unge, der dyrker forskellige slags dans, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
Det gennemsnitlige antal gange, de unge har deltaget i dans i
den sidste måned. Fordelt efter hvor de unge har danset samt
efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter det antal gange, de har deltaget
i dans i den sidste måned. Efter alder, civilstand, bopæl og
køn
De unge procentvis fordelt efter om de har fået danseundervisning eller ikke. Efter alder, civilstand, bopæl og køn
Restaurationer.
Det gennemsnitlige antal restaurationsbesøg. Fordelt efter de
unges alder, civilstand, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter antal restaurationsbesøg i den
sidste måned. Efter alder, civilstand, bopæl og køn
Den gennemsnitlige månedlige udgift på restaurationer. Fordelt
efter de unges månedlige indtægt, bopæl og køn
Det gennemsnitlige antal restaurationsbesøg pr. måned. Fordelt
efter de unges månedlige indtægt, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter om de nyder spiritus eller ikke.
Efter alder, civilstand, bopæl og køn
Den gennemsnitlige udgift og det gennemsnitlige antal besøg
pr. måned på restaurationer for henholdsvis spiritusnydende
og ikke-spiritusnydende. Efter de unges bopæl og køn
De unge spiritusnydende, henholdsvis ikke-spiritusnydende, som
går på restauration, procentvis fordelt efter deres månedlige
udgift hertil
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De unge, der har anført forskellige grunde til deres restaurationsbesøg, i pct. af samtlige unge, der går på restauration. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, der har anført forskellige grunde til deres restaurations- '
besøg, i pct. af samtlige unge, der går på restauration. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn

side

144

160

145

161

152

165

Spil.
De unge, der spiller kort, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
alder, civilstand, bopæl og køn
Det gennemsnitlige antal gange, der er spillet kort i løbet af en
måned. Fordelt efter de unges alder, civilstand, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter hvor ofte de spiller kort. Fordelt
efter civilstand, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter hvilken slags kortspil de fortrinsvis spiller. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, der spiller de anførte selskabsspil, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, der spiller forskellige slags kort, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og køn
Tobak.
De unge, der ikke ryger, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
alder, civilstand, bopæl og køn
Den gennemsnitlige månedlige udgift til tobak, fordelt efter de
unges alder, civilstand, bopæl og køn. De unge procentvis fordelt efter deres månedlige udgift til tobak, efter bopæl og køn
Den gennemsnitlige månedlige udgift til tobak, fordelt efter de
unges månedlige indtægt, bopæl og køn

153

166

154

167

Aviser.
De unge procentvis fordelt efter hyppigheden af avislæsning.
Efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, der dagligt læser avis, i pct. af samtlige unge. Efter
skoleuddannelse, bopæl og køn
Den gennemsnitlige tid pr. dag anvendt til avislæsning. Fordelt
efter de unges alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, der særlig læser de anførte emner, i pct. af samtlige unge,
der dagligt læser avis. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, der særlig læser de anførte emner, i pct. af samtlige unge,
der dagligt læser avis. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og
køn

159

170

Ugeblade.
De unge, der læser ugeblade o. lign., i pct. af samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, der læser ugeblade o. lign., i pct. af samtlige unge. Fordelt efter erhverv, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter det antal ugeblade, de har læst
i de to sidste uger. Efter bopæl og køn

245
Det gennemsnitlige antal læste ugeblade pr. uge. Fordelt efter
de unges alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som. i de to sidste uger har læst de anførte ugeblade,
i pct. af samtlige unge. Fordelt efter bopæl og køn
De unge i hovedstaden, som læser de anførte ugeblade, i pct. af
samtlige unge i hovedstaden. Fordelt efter erhverv og køn. . .
De unge, som regelmæssigt køber ugeblade, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som selv køber de anførte ugeblade, i pct. af samtlige
unge læsere af disse blade. Fordelt efter bopæl og køn .. .
De unge, som læser forskellige arter af stof, i pct. af samtlige
ugebladslæsere. Fordelt efter bopæl og køn
Tidsskrifter.
De unge, som læser tidsskrifter, i pct. af samtlige unge. Fordelt
efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som læser tidsskrifter, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og køn
'
De unge, som læser tidsskrifter, i pct. af samtlige unge. Fordelt
efter erhverv, bopæl og køn
De unge, som læser forskellige arter af tidsskrifter, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn .. .
De unge faglærte arbejdere, som læser fagforeningsblade, i pct.
af samtlige unge faglærte. Fordelt efter bopæl og k ø n . . . .
De unge, som læser forskellige arter af tidsskrifter, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og køn .. .
Kioskhæfter.
De unge, som læser kioskhæfter, i pct. af samtlige unge. Fordelt
efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som læser kioskhæfter, procentvis fordelt efter antallet
af læste kioskhæfter i de sidste to uger. Efter bopæl og køn. .
De unge, som læser kioskhæfter, i pct. af samtlige unge. Fordelt
efter skoleuddannelse, bopæl og køn
De unge, som læser kioskhæfter, i pct. af samtlige unge. Fordelt
efter erhverv, bopæl og køn
De unge, som køber de anførte kioskhæfter, i pct. af samtlige
købere af kioskhæfter. Fordelt efter bopæl og køn
Bøger.
De unge, som har læst bøger i den sidste måned, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
.
De unge procentvis fordelt efter antallet af læste bøger i den
sidste måned. Efter bopæl og køn
Procentvis fordeling af de læste bøger efter deres art. Efter de
unges bopæl og køn
Forskellige boggruppers procentvise andel af samtlige læste bøger.
Fordelt efter de unges alder, civilstand, bopæl og køn
De unge efter hvorledes de får deres bøger, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter bopæl og køn

169

177

170

177

171

177

172

178—179

173

179

174

180

175

180

176

181

177

181

178

182

179

182

180

183

181

183

182

184

183

185

184

190
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De unge, der både køber bøger og låner på bibliotek eller i
læsekreds, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, som sjældent eller aldrig læser bøger, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og køn
De unge efter hvorledes de får deres bøger, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge efter hvorledes de får deres bøger, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter skoleuddannelse, bopæl og køn
De unge efter hvorledes de får deres bøger, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter erhverv, bopæl og køn
De unge, som læser bøger, procentvis fordelt efter, hvordan de
har fået lyst til at læse bøger. Efter bopæl og køn
Radio.
De unge, som hører radio, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som hører de anførte radioudsendelser, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter bopæl og 'køn
Idræt.
De unge, som dyrker idræt, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som tidligere har dyrket idræt, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge, som aldrig har dyrket idræt, i pct. af samtlige unge.
Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og køn
De unge procentvis fordelt efter årsagen til at de ikke dyrker
idræt. Fordelt på unge, der aldrig har dyrket idræt, og unge,
der tidligere har dyrket idræt, samt efter bopæl og køn .. .
De unge, som tager eller har taget idrætsundervisning, i pct. af
samtlige idrætsudøvere. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, som dyrker de anførte idrætsgrene, i pct. af samtlige
unge. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, som dyrker idræt, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
skoleuddannelse, bopæl og køn
De unge, som dyrker idræt, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
erhverv, bopæl og^ køn
De unge, som dyrker idræt, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
om'de nyder spiritus eller ikke, samt efter bopæl og køn. .
De unge, som dyrker idræt, i pct. af samtlige unge. Fordelt efter
om de ryger eller ikke, samt efter bopæl og køn. Den månedlige udgift til tobak, fordelt på idrætsudøvere og ikke-idrætsudøvere, samt efter de unges Jbopæl og køn
De unge, der savner mulighed for på den pågældende egn at
dyrke den idræt, de har lyst til, i pct. af samtlige unge. Fordelt
efter, om de i forvejen dyrker idræt eller ikke, samt efter
bopæl og køn
Ferie.
Samtlige unge procentvis fordelt efter deres feries længde. Efter
bopæl og køn

191

195

192

195

202

202

203

203

204

204

247
Tabel nr.

Det gennemsnitlige antal feriedage, fordelt efter de unges erhverv, bopæl og køn
De unge, der har tilbragt deres ferie på de anførte måder, i
pct. af samtlige unge. Fordelt efter bopæl og køn
De unge, der har tilbragt deres ferie på de anførte måder, i
pct. af samtlige unge. Fordelt efter alder, civilstand, bopæl og
køn

side

205

205

206

205

207

206

208
209

208—209
210

Hovedtal for de enkelte kommuner.

Procenttal til belysning af de unges fritidsinteresser i de enkelte
knmmuner
Sognekommunerne fordelt efter de unges fritidsprocenter
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