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HADERSLEV: Mens de voksnes
realløn falder under krisen,
har børn og unge gyldne da-
ge.

Ifølge en undersøgelse fra
Nordea og FDB Analyse er
børns lommepenge steget
markant siden 1998.

Det skriver Jyllands-Po-
stens forbrugerportal fpn.dk.

Sitet skriver, at danske børn
i gennemsnit får 170 kroner
om måneden i lommepenge,
hvad der er 20 procent højere
end 1998 målt i nutidskroner,
og sitet citerer forbrugerøko-
nom i Nordea Bank Ann Leh-
mann Erichsen for, at børn
har overhalet de voksne med
cirka 20 procent, hvad der er
dramatisk. Hvis de skulle ha-
ve et beløb på samme niveau
som forældrenes, skulle de-
res lommepenge sættes ned
20 kroner.

Godt med penge
At de unge har mange penge
bekræftes af en rapport fra
Center for Ungdomsforskning
udgivet tidligere i år. 

Her undersøgte forfatterne
godt 550 unge mellem 13 og
17 år. 

Ganske vist havde 47 pro-
cent under 500 kroner til sig
selv om måneden, men 11
procent – altså lidt over hver
tiende – havde mellem 1000
og 1500 kroner. 

Ni procent havde over 1500
kroner til private fornøjelser
om måneden. Men de unge
arbejde også for pengene.
Næsten hver fjerde 13-årige
har et fritidsjob, og hos de
17-årige er det over 60 pro-
cent.

Kønsforskellene springer i
øjnene, når rapportens forfat-
tere kiggede på, hvad penge-
ne blev brugt til. 

Drengene formøbler dem
på knallerter, computerud-
styr og spil til computeren,
mens pigerne bruger penge
på sko og tøj. 

Til gengæld er begge køn li-
ge gode om at bruge penge på
slik og chips.

Rapportens konklusion er
klar: Det er dyrt at være ung.
Der skal bruges penge på ud-
seendet, samværet med ven-
nerne og ikke mindst mulig-
heden for at komme i kontakt
med dem – altså transport og
mobiltelefoner.

Unge har penge
mellem hænderne

Af Michael Mogensen
Tlf. 7211 4309, mmo@jv.dk

VELBESLÅEDE:
Børn får mange 
lommepenge, men 
de arbejder til gen-
gæld også meget i
fritiden. Samværet
med vennerne er 
dyrt.

ket hun er »rimeligt tilfreds« med.
Signe fortæller, at hun det meste af tiden

står i bagerafdelingen, men bliver nogle
gange også sat til andre ting andre steder i
butikken. 

Signe fortæller, at hun også har tid, hun
kan bruge sammen med sine venner, og hun
kan også at lave sine lektier.

Sara, Cecilie, Erik 

HADERSLEV: Signe Nielsen er 17 år og har et
fritidsjob i Superbest.

Her arbejder hun cirka to-tre timer om da-
gen. På ugebasis ca. 10 timer.

Hun har en timeløn på 64,50 kroner, hvil-

Foto: Søren Gylling

Signe har tid til både lektier, venner og arbejde

Jonas Hauge, Haderslev, 9.C: 
Jonas får lommepenge. Han la-
ver også huslige pligter og ar-

bejder for sin far i hjemmet.
Som faste lommepenge får Jo-
nas 200 kr. om måneden, men

hvis han laver ekstra udover de
sædvanlige pligter, får han flere
lommepenge. Han bruger pen-

gene på mange ting, bl.a. tøj,
mad, spil til sin X-box, osv.

Han har søgt et fritidsjob ved
Føtex, fordi han synes, at han
mangler penge. Han vil også

gerne have mere erfaring og væ-
re mere aktiv i sin fritid.

VOX POP Får du lommepenge?

Mia Skovshoved 
Horshauge, Kestrup, 9.D:
Mia får 500 kroner i måneden
i lommepenge. Dem får hun
af sin far, da hun har en hest,
som skal have udstyr og pas-
ses. Hun arbejder ikke for
pengene. Hvis ikke hendes
hest har behov for de 500 kro-
ner, så bruger hun også nogle
af dem til tøj og mad, plus
»det løse«.

Hun har er fritidsjob som
hjælper ved Haderslevs Pony-
klub, hvor hun tjener 300 kro-
ner om måneden.

Martine Straarup Møller,
Haderslev, 9.C: 

Martine får ikke faste lomme-
penge, kun efter behov. Beløbet
varierer alt efter, hvad hun står

mangler.
Hun udfører nogle huslige
pligter, såsom tømning af 
opvasker, borddækning, 

oprydning osv.
– Jeg bruger mest penge på

mad og tøj, siger hun.
Martine har ikke noget fritids-
job, da hun ikke føler, at hun

har overskud til det på grund af
skole og lektier.

Sofus Stricker Lambach, 
Haderslev, 9.C: 
Sofus får 200 kroner om må-
neden. Han udfører også hus-
lige pligter i hjemmet som at
slå græs, vaske op og tømme
opvaskeren med mere.

Sofus bruger ikke sine pen-
ge på noget specifikt, men
sparer op, så han kan få råd til
større, dyrere, eller bedre
ting, som elektronik, musikin-
strumenter, og andet i den hø-
jere ende af priserne.

Han har ikke noget fritids-
job, men vil til at søge rundt
omkring i byen.


