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Budgetbaby
Behøver børn
koste en formue?
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Hvorfor
denne bog?
Da jeg blev gravid, meldte spørgsmålene
sig: Havde jeg overhovedet råd til at blive
mor? Hvilket udstyr skulle man anskaffe
sig, og hvad kostede det? Hvad var udgifterne det første leveår? Hvor var der penge
at spare? Penge, som det måske var bedre at
bruge på oplevelser sammen med Anna, når
hun var blevet lidt større.
Da jeg ledte efter svar på nettet, fandt
jeg eksperter, der udtalte, at det var utroligt
dyrt at få et barn. Mindst 45.000 kr. i udgifter det første år. En million inden barnet
fylder 18. Der var dog sjældent dokumentation for de store beløb.
Derfor besluttede jeg at føre et regnskab
over alle mine udgifter til Anna. Først blot
for min egen skyld, men snart blev jeg klar
over, at andre måske også kunne få glæde af
mine erfaringer.
Mit håb med denne bog er at vise, at det
ikke behøver være dyrt at få børn, hvis man
undgår statusfælderne.

Opsparing. Hvis man lader
være med at bruge en masse
penge på dyrt babyudstyr
og mærkevaretøj i barnets
første år, kan man spare
pengene op til senere brug.
Det er efter min mening
smartere at bruge dem på
oplevelser sammen med
barnet, når det er blevet
gammelt nok til at huske
dem.

Ida Holst
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Hvad koster
et barn det
første år?
Som de fleste andre førstegangsmødre havde
jeg tusind ubesvarede spørgsmål. Hvad
skulle man anskaffe til babyen, og hvad var
udgifterne? Selv om min økonomi var fin,
og jeg havde et godt, fast job, så var det jo
alligevel et nyt og ukendt område.
Jeg prøvede at google, hvor mange
penge man skulle bruge på startudstyr, og
jeg prøvede også at finde ud af, hvad et barn
koster det første leveår. Der måtte findes en
oversigt over, hvad man kunne forvente af
udgifter, hvis man købte fornuftigt ind.
“STARTUDSTYR: 16.000 KR.”
Det første, jeg fandt, var artiklen ”Det
koster første år med et barn” på dr.dk (3.
september 2014). Her har cheføkonom
Lone Kjærgaard fra Arbejdernes Landsbank
udregnet for magasinet PENGE, hvor meget
et spædbarn koster forældrene. Startudstyret
alene løber op i mindst 16.000 kr. “Beløbet
er for et barn, der ikke lider afsavn, men
som heller ikke lever i sus og dus”, står der i
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artiklen. Med barnedåb/navnefest til 10.000
kr. løber udgifterne for barnets første år op i
63.000 kr. Børnechecken giver et tilskud på
ca. 18.000 kr, så forældrene skal selv af med
45.000 kr. i barnets første leveår.
“BARNETS 1. ÅR: 44.136 KR.”
TV2 havde en lignende artikel,
”Så meget koster det at få børn”
(5. juli 2012). Ifølge forbrugerøkonom i Nordea, Ann Lehmann
Erichsen, viser en undersøgelse, at
det koster dobbelt så meget at få et barn,
som folk tror. Prisen på babyudstyr og
udgifter til dåbs- eller navnefest udregner
hun til 24.240 kr. de første seks måneder. Barnets første leveår koster i snit
forældrene 44.136 kr.
Flere andre steder på nettet regnede man
med minimum 25.000 kr. til startudstyr
alene. Netsundhedsplejerske Helen Lyng
Hansen har udtalt på sin side, at det ikke er
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Bogens 3
budgetter

Det vigtigste er kærligheden
til barnet. Den koster ikke
noget.

ualmindeligt, at beløbet kommer så højt op
også selvom man køber brugt.
Det var lidt deprimerende læsning. Alt
tydede på, at det ville blive rigtig dyrt, når
min datter Anna kom til verden. Som enlig
mor frygtede jeg, at det ville blive endnu
dyrere. Børnepengene fra faren ville ikke
række langt, og udover babyudstyr var der
jo også udgifter til vuggestue, og her var jeg
sikker på, at kæden ville hoppe af økonomisk. En institutionsplads koster omkring
3.000 kr. om måneden, kunne jeg læse flere
steder.

BUDGETBABY
Udgifterne til
barnets 1. år, når
man køber brugt/
fornuftigt.

STATUSBABY
Udgifterne til
barnets 1. år, når
man kun køber
nyt/mærkevarer.

REGNSKAB FOR ANNA
Derfor besluttede jeg at føre regnskab over
mine udgifter til Anna. Så havde jeg lidt
kontrol over situationen.
Jeg var ikke i tvivl om, at det nok skulle
gå (det gør det jo), men jeg havde ikke forudset, at Annas regnskab ville tegne et helt
andet billede end det, man blev præsenteret
for af eksperterne.
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ANNA
Mine egne
udgifter til
Anna det 1. år.

Annas regnskab på side
95 rummer alle udgifter og
indtægter for mit eget barn.
Jeg var så heldig at få en
masse tøj og ting foræret
af min omgangskreds, men
det er jo ikke alle, der er så
heldige.
Derfor har jeg valgt at supplere Annas regnskab med
to fiktive børns budgetter,
der viser realistiske udgifter og indtægter måned for
måned, når man er henvist
til at købe alt sit udstyr:
Budgetbabyen, hvis
forældre køber brugt/fornuftigt.
Statusbabyen, hvor
forældrene udelukkende
køber nyt/mærkevarer.
Alle 3 regnskaber tager
udgangspunkt i de behov,
Anna havde det første år.
Men børn er naturligvis
forskellige.
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Statusbaby
eller
budgetbaby?
BUDGETBABY
Barnevogn (brugt m/ alt
tilbehør), dyne, sengesæt,
lagener, vådliggerlagen.

2.596 kr.
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Vi husker alle scenen fra Matador, hvor
Agnes fortæller den tyske, kommunistiske
digter, Herbert Schmidt, at hun er ked af,
at hun ikke kan få en ny barnevogn fra
cykelhandler Jørgensen. Den er for dyr, så
hun bliver nødt til at købe en brugt. Hun
fortæller Herbert, at hun har gået som barnepige, siden hun var 13 år, og når de andres
børn har ligget så fint, så er hun ked af, at
hendes eget barn skal ligge i en gammel,
brugt barnevogn. Agnes tilføjer: ”Laurits

kan ikke forstå, at det betyder noget … det
gør det måske heller ikke”. Senere i samme
afsnit ser vi, at Herbert har brugt forskuddet
på sin nye bog til at købe en fin ny barnevogn til Agnes. Hun bryder sammen i gråd
og siger: ”Jeg er bare så lykkelig for at
nogle mennesker er som dig!”
Året er 1935, og scenerne fra Matador
viser tydeligt, at der var prestige i en barnevogn på den tid. Man kunne se, hvilken
klasse mor og barn tilhørte.

STATUSBABY
Barnevogn (ny), lift,
sele, madras, myggenet,
regnslag, dyne, hovedpude,
madras til lift, sengesæt,
lagener, vådliggerlagen.

16.457 kr.
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