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400 arbejdstimer blev til spændende forretning
Vi skruer tiden tilbage til året 1994, fem unge 
fra Tietgenskolen i Odense deltog i projektet, 
Ung Virksomhed, og startede virksomheden 
Young Ceramics, hvor deres produkt var 
keramik-hårspænder.
Virksomheden bestod af Charlotte 
Rasmussen, Tony Baden, Søren Hansen, Peter 
Daugaard Nielsen og Hanne Frimand, der 
hver især havde lagt 500 kroner i firmaets 
startkapital, samt stod for alt fra produktion 
og salg.

400 arbejdstimer blev lagt i produktionen af 
200 hårspænder, der blev solgt for 59 kroner 
stykket til privatkunder. ”Flere butikker har 
været interesserede, men vi har fået en større 
fortjeneste ved at sælge direkte til kunderne”, 
fortæller Tony Baden, der var marketingchef i 
Young Ceramics.

Efter de fem unge havde drevet 
virksomheden i 10 måneder, blev de hædret 
ved skolens translokation, da de var blandt 
de bedste danske elever på handelsskoler og 
tekniske skoler, der deltog i Ung Virksomhed. 

I alt 11 virksomheder blev oprettet af elever fra 
forskellige steder i landet, men antallet var 
nede på 4, da vinderen skulle kåres. De øvrige 
unge virksomheder var af forskellige årsager 
lukkede. 
Vinderen blev kåret på baggrund af en rap-
port, en stand med produktet, et regnskab og 
et foredrag fra de fem ejere af Young 
Ceramics.

Nogle af pengene fra salget, gik til at finan-
siere en tur til Stockholm, for at konkurrere 
med andre europæiske elever, som på lige 
fod havde drevet virksomheder. Som de fem 
unge påpegede, kunne det let gå hen og blive 
en dyr tur, men de fik heldigvis hjælp fra flere 
fynske virksomheder og en forening, til at få 
finansieret turen. 

Det blev ikke til meget sommerferie, da de 
fem unge var på kursus i at holde et foredrag, 
som i Sverige foregik på engelsk. 
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Ikke lutter lagkage at 
drive forretning
Desværre kan man ikke forudsige alt, dette 
måtte de 5 unge sande. Undervejs i 
produktion brød ovnen sammen, og 
tidsplanen skred længere og længere ud. 
”Vi er i hvert fald blevet mere realistiske”, 
fortæller de fem unge.

Produktionen blev ramt af flere 
udfordringer, hvor de undervejs pludselig 
opdagede, at limen til spændet ikke 
kunne holde, hvis spænderne kom i pres i 
seks dage. Farven dækkede samtidigt ikke, 
og en hel brænding måtte kasseres. 

To uger, blev til to måneder, hvor de unge 
ventede på brændeformen, der var 
nødvendig for at sætte spænderne i 
produktion. Ventetiden var en vigtig lektie at 
lære, hvor de unge i starten var for venlige, 
når tingene gik galt. 

Dyr lektie at lære
Kan det virkelig passe, at vi skal betale 20.000 
kr. i moms? Vi har jo ikke tjent nogen penge 
endnu. 
Heldigvis slap de med 500 kroner i 
strafgebyr for at have indsendt 
momsregnskabet for sent. 
Charlotte Rasmussen, der var 
administrerende direktør, var tydeligt lettet, 
for det var som direktør, hendes opgave at 
sørge for papirerne var i orden.

De 500 kroner var en dyr lærestreg, men 
gjorde de fem unge en erfaring rigere.

Selvom de fem unge, i de 10 måneder af 
forløbet med Ung Virksomhed, blev tildelt en 
ekstern rådgiver fra det lokale erhvervsliv, og 
Tietgenskolen stillede med en sekretær og 
hjælp til det praktiske papirarbejde, så var 
forløbet ligesom at drive en rigtig virksomhed 
og virksomheden kunne let gå konkurs og de 
indskudte penge var tabt.
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Benhårdt arbejde
Selvom man er ung og uerfaren, så gælder det 
om at holde folk til ilden. Dette erfarede de, 
ved at måtte skynde på Tommerup Teglværk, 
der skulle levere hårspænderne. Tommerup 
lovede at ringe, når 
spænderne var færdige, men jeg kom dem 
ofte i forkøbet. ”Tror de blev lidt irriterede til 
sidst – men det gjorde jeg altså også” 
fortæller Charlotte Rasmussen, der var 
administrerende direktør.

Men de er alle enige om, at trods for de mange 
udfordringer på deres vej, så var det mere 
givende, selv at prøve kræfter med 
forretningslivet, fremfor at læse sig til det i 
bøgerne.

Internationale konkurrence 
i Stockholm
Der var ikke en finger at sætte på de unges 
præsentation ved den internationale 
konkurrence i Stockholm, hvor en der blev 
præsenteret på engelsk for en fuld rigssal.
”Vi havde godt styr på vores præsentation og 
de engelske gloser, men vores skrevne 
rapport, var desværre ikke nok til en 
topplacering”, fortæller Charlotte Rasmussen.

”Det var vildt spændende at være med, og vi 
fik da også at vide, at vi lå blandt de bedste. 
Der deltog i alt otte hold konkurrencen, hvor 
de tre første pladser gik til Malta, Irland og 
Belgien.” fortæller hun.

Der hviles ikke på 
laurbærrene
Efter konkurrencen blev kræfterne i stedet 
lagt i timerne på skolen, hvor de fem elever var 
i gang med deres sidste år på HH. 

”Skolearbejdet blev lidt forsømt, og mine 
forældre ville vist også gerne se noget mere til 
mig”, fortæller Tony Baden.

Men både han og administrerende direktør 
Charlotte Rasmussen er enige om, at det har 
været en lærerig oplevelse. 


