
Dine penge vokser mest midt i livet 
 
Tjen en million til dig selv ved at justere din økonomi midt i livet. Lav en plan der spiller klogt på, 
at din boliggæld og formue spiller optimalt sammen. Det er faktisk enkelt at få dine penge til at 
arbejde, hvis du er villig til at tjekke dine pengesager. 
 
Faktisk kan der nemt blive en million kroner ekstra til pensionen, forklarer Karsten Engmann 
Jensen, som har arbejdet med privatøkonomi i mere end 20 år. 
Der ligger en pengekiste gemt, hvis du giver økonomien et ekstra gennemsyn, når du runder de 40 
år og 50 år. Faktisk er det lige her, at du bedst kan få dine penge til at arbejde, lyder den klare 
konklusion fra ham, der har erfaring med, at folk ofte overser dette skift og denne mulighed.  
Karsten Engmann Jensen er mest kendt fra sine fem bøger om opsparing, investering og 
privatøkonomi, men er også kendt fra sine foredrag og jævnlige optrædener på DR og TV2. 
-Mange misser den enorme mulighed, de har, når de går fra at være gældsatte til at være privilegeret 
med en nettoformue. Der kan meget nemt være en million ekstra at hente til pensionen, hvis man er 
opmærksom på dette, siger han og påpeger, at folk ofte søger rådgivning om deres gæld i huset, 
men der er meget større gevinster at hente, hvis de inddrager deres samlede boligøkonomi, deres 
pensionsopsparing samt andre gælds og formueposter. 
 
Tjen en million kroner uden at røre en finger 
Mange mennesker fokuserer meget på deres gæld i boligen, og det kan faktisk svært at overbevise 
folk om, at gælden betyder mindre, mens det der batter er at udnytte friværdien til at opbygge endnu 
mere formue, mener Karsten Engmann Jensen. Jo tidligere folk kommer i gang, des flere år kan 
pengene arbejde, og det er en vigtig pointe. 
Han har netop rådgivet er par, som har sund økonomi, men som åbenlyst kan tjene en god million 
ved at rokere rundt på deres gæld og formue, og udnytte at pengene arbejder for dem de næste 25 
år, indtil de går på pension. 
 
Han fremhæver eksemplet med ’Jens og Kristina’, der er omkring 40 år. Deres børn er klar til 
skolestart, og de har købt et hus, hvor de har lagt en meget stor udbetaling. Deres økonomi løber 
fint rundt, og der er råd til to biler og rejser med børnene. Alt ser helt fornuftigt ud. Jens har en god 
pensionsordning, mens Kristina halter lidt bagefter Jens. Hun ønsker også rum til fornøjelser med 
børnene. 
-Familien kan tjene en million kroner og samtidig skabe plads til rejser og anden sjov med børnene. 
Jens og Kristina skal blot rokere rundt på den gæld og formue, de har i deres hus. Gælden i huset er 
så lav, at familien sagtens kan låne lidt ekstra, når de alligevel skal forbedre det boliglån, de har 
søgt råd om, forklarer Karsten Engmann Jensen og understreger, at pointen er, at det ikke altid er en 
økonomisk fordel at have en høj friværdi i huset. Når man øger gælden i huset, stiger afkastet 
nemlig på den friværdi, der er tilbage, fordi realkreditinstituttet jo ikke får andel i den værdi, huset 
stiger med. En del af friværdien kan med fordel investeres i pension, aktier og andet, som kan få 
formuen til stige endnu hurtigere.  



Jens og Kristina når i løbet af de næste 25 år at opbygge en formue, som er godt en million kroner 
højere, end de ellers ville opleve, såfremt verden udvikler sig, som vi historisk har oplevet. 
Jo flere år du planlægger frem i tiden, jo flere penge kan du tjene, og jo mere sikkert er det, ifølge 
Karsten Engmann Jensen: 
-Man kan ikke gøre så meget, når man er ung, og for det meste er præget af gæld. Når man har gæld 
og lidt formue, kan man lægge en økonomisk plan, der får pengene til at arbejde til egen fordel. 
 
Skal man begynde endnu tidligere? 
Mange vil nok tænke, om man ikke med fordel kunne rokere om på sin økonomi tidligere og 
udnytte fordelene bedre, men det fraråder Karsten Engmann Jensen, da man ofte er styret mere af 
penge end af livskvalitet, og det har betydning for, hvordan man planlægger. 
-Jeg råder folk fra at reagere meget tidligere, da man så er styret af penge mere end af livskvalitet. 
Det er vigtigt, at familien etableres ud fra menneskelige og ikke økonomiske hensyn. Når børnene 
er større, bliver der plads til at indrette sig mere efter, hvad der er økonomisk mest rentabelt. Det er 
samtidig her, at formue og gæld er optimal i forhold til økonomiske planlægning, forklarer han. 
 
Privatøkonomi stadig lidt tabu 
I mange år har der været fokus på pension og fordelene ved at gå tidligt i gang med opsparingen og 
i det hele taget få kigget på sine pensionsforhold, hvad mange danskere ikke altid har været lige 
bevidste nok om. Med Karsten Engmann Jensens anbefalinger lyder det ganske enkelt at få pension 
og boligøkonomi til at spille sammen, så hvorfor er der ikke flere, der gør det? 
Ifølge ham er en del af problemet, at folks privatøkonomi betragtes som lidt af et tabu. Vi taler 
gerne om besparelser på benzin, rejser og bankskift, men det er ikke her, de store besparelser kan 
hentes. 
-Efter min mening er det småpenge imod, hvad man kan tjene ved at justere sin økonomi optimalt. 
Sjovt nok er det ikke så pænt at snakke om, hvordan man optimerer sin pension i forhold til sin 
boligformue. Måske derfor mister vi nemt fokus på det, der virkelig batter på formuen. Men husk, at 
det er banken, der tjener de penge, du ikke selv tjener ved at planlægge din økonomi!, griner 
Karsten Engmann Jensen med et ironisk smil om munden. 
 
Gæld som ung, kan give formue som gammel 
Nu er det jo ikke alle, der har mulighed for at opbygge en formue i det hus, familien bor i. Hvordan 
får de penge til pensionen? Karsten Engmann Jensen erkender, at det er et problem, hvis ikke man 
har råd til at købe bolig som ung, for det koster, når bliver gammel. 
-Ja, det er meget uretfærdigt. Man går glip af en formue som ældre, hvis man ikke har råd til at købe 
sin egen bolig som ung. Jeg plejer at sige, at man skal stifte gæld som ung, hvis man vil være rig 
som gammel. Heldigvis har vi et pensionssystem, hvor rigtig mange sparer store formuer op via 
deres arbejde, men den bedste anbefaling er at komme tidligt i gang, siger han og henviser til, at den 
krone man sparer op i 30 år bliver til ca. fem kroner, når man skal bruge den, mens den kun bliver 
til halvanden krone, hvis den spares op i 10 år.  
 



En del af udfordringen er at få folk til at spare op til deres alderdom, som kan være lidt 
uoverskueligt for mange, når den ligger langt ude i fremtiden, men fordelene er store, og det gælder 
om at motivere folk, så de vil arbejde med deres økonomi. Det kræver kendskab til dem, og det der 
kan motivere dem. 
-Der er meget stor forskel på, hvordan folk bliver motiveret til at arbejde med deres økonomi, og 
derfor er det også vigtigt at lære deres motivationsfaktorer at kende. Nogen reagerer på fakta og 
resultater. Andre skal have en drøm, før de gør noget ved det. Det er derfor, jeg er så meget imod de 
gængse standardløsninger, vi ofte bliver stillet overfor. Økonomi er en meget personlig sag, og 
kræver derfor også stor menneskeforståelse, forklarer Karsten Engmann Jensen. 
 
 

 

Boks: 

Regneeksempel 

Tjen mio. kr. uden at arbejde selv. 
Jens og Kristina er 45 år og bor i hus med to skolesøgende børn.  
Deres formue er 1,5 mio. kr. fordelt på 700.000 kr. i huset som koster ca. 1 mio. kr., mens de har 
800.000 kr. i pension. 
  
Om 20 år forventes huset at koste 2 mio. kr., mens pensionsformuen er 2,6 mio. kr.  
Friværdien er dermed steget til                         1,3 mio. kr. 
Pensionsformuen er steget til                        2,6 mio. kr. 
Samlede formue ca.                                                      3,9 mio. kr. 
 
DE KAN TJENE 1,4 MIO KR. VED AT JUSTERE ØKONOMIEN MIDT I LIVET  
Familien justerer økonomien ved at låne 500.000 kr., som bruges til at ’booste’ pensionen. 
Friværdien falder dermed til 200.000 kr., mens pensionsformuen vokser til 1,3 mio. kr. 
 
Efter 20 år forventes huset igen at stige til godt 2 mio. kr. 
Friværdien er dermed steget til                      1,2 mio. kr. 
Pensionsformuen er steget til                               4,2 mio. kr. 
Samlet formue om 20 år                                                  5,3 mio. kr. 
 
Familien har tjent 1,4 mio. kr. ved at lade pengene arbejde. 


