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1.  
Denne Husholdningsbog indsendes straks 

efter Regnskabsaarets Udløb til  

DET STATISTISKE DEPARTEMENT.  

Bogen sendes. som Pakke.    

Ved Benyttelse af vedlagte Konvolut og 

Adressekort sker Tilbagesendelsen portofrit.  

Husholdningsbog  

for  

Regnskabsaaret fra 1. April 1939 til 

Slutningen af Marts 1940  

 



Forbrugsundersøgelsen i Regnskabsaaret fra  l. April 1939 til Slutningen af Marts 1940.  

Til  

De regnskabsførende Familier.  

Undersøgelsen foretages af Det statistiske Departement og gaar ud paa for Regnskabsaaret fra 1. April 

1939 til Slutningen af Marts 1940 at fremskaffe Oplysninger om Forbrugsforhold og Levevilkaar i visse 

Samfundsklasser. Disse Oplysninger skal dels danne Grundlag for fremtidige Beregninger over 

Bevægelserne i Leveomkostningerne »Pristallet«, dels tjene til Belysning af Ernæringsforholdene.  

En saadan Undersøgelse lader sig kun gennemføre ved interesseret Medvirkning af et stort Antal 

Familier, idet det er nødvendigt, at man fra saa mange Familier som muligt modtager 

Husholdningsregnskaber ført gennem et helt Aar. Skal Undersøgelsen virkelig bringe de Resultater, den 

kan bringe, maa Regnskabsbøgerne føres nøjagtigt og stadigt. Bøgerne maa derfor føres hver Dag 

gennem hele Regnskabsaaret, saaledes at samtlige Indtægter og Udgifter indføres straks.  

Den Familie, der har paataget sig at føre et Husholdningsregnskab, vil· hurtigt opdage, at den ved at 

føre et saadant nøjagtigt Regnskab faar en Oversigt over og en Forstaaelse af sine egne økonomiske 

Forhold, som paa mange Maader kommer Familien til Gode, naar der skal disponeres over Indtægterne.  

Enhver Familie kan fuldkommen trygt meddele. alle Oplysninger vedrørende Familiens økonomiske 

Forhold m. m. Oplysningerne vil kun blive brugt i statistisk Øjemed og vil naturligvis til sin Tid blive 

offentliggjort paa en saadan Maade, at det ikke kan ses, fra hvilke Familier Oplysningerne stammer. Det er 

en Selvfølge, at Oplysningerne fra de enkelte Familier ikke under nogen Form vil blive tilgængelige for 

Skattevæsenet eller andre.  

Naar Det statistiske Departements Bearbejdelse af Regnskabsbøgerne er tilendebragt, vil samtlige de 

Familier, der har ført et Regnskab, faa tilsendt den Publikation, hvori Resultaterne af Undersøgelsen 

offentliggøres, og den Familie, der fremsætter Ønske herom, vil kunne faa sin egen Regnskabsbog 

tilbagesendt.  

Omstaaende Vejledning for Regnskabsførelsen bedes nøje gennemlæst straks efter Bogens 

Modtagelse, ligesom Regnskabsføreren bedes gennemlæse Eksemplet paa Regnskabsførelsen i en Uge 

(Side 10-13).  

 

Side 3.  

 

København, i Marts 1939.  

 

DET STATISTISKE DEPARTEMENT.  

Slotsholmsgade 10, København K.  

 (Telefon: Central 1675)  
 


















































