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I efteråret 2013 foreslog Peter Kofler fra Ivækst mig at skrive en bog. En selvbiografi om min historie, 
mine succeser, mine erfaringer og mine råd til andre. 
Min første indskydelse var noget i stil med ’rolig nu – så gammel er jeg altså heller ikke’.
 
I november måned tog jeg på ferie. Computeren og dermed arbejdet blev sat en smule til side og 
der blev tid til at tænke over tingene. 
Pludselig slog det mig – selvfølgelig skal jeg skrive en bog, det er da præcis det, jeg skal. Jeg skal 
skrive en bog, netop fordi det ikke er normen. 
Og fordi det præcis er sådan, jeg er - jeg følger ikke normen.  
 
For mig at se er normen, at man på den ene side først skriver en bog, når rejsen er slut – og på den 
anden side går rundt og hævder, at det netop er rejsen til målet, der er det sjove. 

I dag deler du tingene på de sociale medier i det øjeblik, de sker. Det er her-og-nu-princippet.
Så mens mit eventyr er i gang, skal det også fortælles.

Jeg er ingen iværksætter-guru og jeg prøver ikke på at være det. 
Dette er blot mit bidrag til iværksætterkulturen i Danmark. En kultur, som er i rivende udvikling, 
hvor det hele tiden går hurtigere og hurtigere og hvor vi finder flere unge iværksættere end nogen-
sinde før. Det er fantastisk. 
Hvis min historie kan hjælpe dig til at følge din drøm, er mit mål med bogen nået.

Forord
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Mange tvivlede på, om bogformen ville være det rigtige medie for mig. De mente, at det mere ville 
være min stil at lave en YouTube-kanal eller en blog. At det virkede paradoksalt, at jeg som ung 
iværksætter og storforbruger af de sociale medier vælger at skrive en bog og lade den udkomme i 
den ældste form for medie og helt gammeldags stil – en trykt bog på papir. Jeg kan dog godt lide at 
gøre, det som ingen forventer, derfor valgte jeg blandt andet dette ældgamle format.
 
Jeg ønsker at fortælle alle om min ’opskrift’ på succes. En opskrift, som basalt set handler om at 
finde sin passion og arbejde igennem.
 
Jeg håber, at bogen kan inspirere dig og give dig blod på tanden til at opnå det, du gerne vil - uanset 
hvilke drømme du har, og hvilke mål du sætter dig. 
Der er ingen begrænsninger for, hvad du kan opnå, det lover jeg dig. Til gengæld skal du love mig, 
at du gør noget ved dine drømme. Stop undskyldningerne – stop fordommene – og sig så bare en 
ting til dig selv: Just F***ING do it!
 

God læsning.
 

Casper Blom
Casper Blom
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I første kapitel beskriver Casper nogle af de tanker, der for 
ham har været drivkraften bag at kaste sig ud i at blive 
selvstændig. Vejen mod det fede og frie liv og drømmen om 
at få succes, selvom det også kræver sine ofre.

Tør du? Har du drivet til at gøre det på din egen måde? Ly-
sten til at gøre det anderledes og bedre? Drømmen og fri-
heden ved at bestemme selv? Og ikke mindst modet til at 
tage springet?

Egen virksomhed er en herlig måde at leve på.
Det er jer, der vælger at blive selvstændige, der er vores fre-
mtid. Ved at skabe jeres egen fremtid, bygger i virksomhed-
er, skaber jobs, betaler skat og holder hjulene i gang i vores 
samfund.

Derfor synes vi i Dana, at I unge skal gøre det – Spring!
Dana – de selvstændiges. For dem der gør det!

Lone Gammelgaard,
Bestyrelsesformand i Dana

Har du 
drivkraften til  
at blive selvstændig?
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1) Fra trylleri til millioner

”Det er den sorte. Den sorte kanin gemmer sig bag kassen”.

Ungerne er helt oppe at køre. De kan ikke sidde stille, rejser sig op 
og lever sig helt ind i mit trylleshow. De nærmest ryster af spæn-
ding.

De er helt fanget ind af min historie om kaninerne. Så betyder 
det mindre, at kaninerne bare er af træ. Hele børnefødselsda-
gen er ved at falde bagover, da jeg tryller den hvide kanin frem 
bag kassen. Når bare underholdningen og indpakningen er 
god nok, er det let af aflede deres opmærksomhed og få byt-
tet rundt på kaninerne.

Som 12-årig får jeg min første erfaring med markedsføring, 
med at sælge en oplevelse. Det er egentlig det, salg hand-
ler om, for folk køber alt det uden om produktet. Den gode 
sælger kan præsentere et produkt, så kunden vælger 
noget, der ikke er det bedste. Det har bare den bedste 
historie.

Folk synes, den unge tryllekunstner er ret sej. Og jeg 
kan godt lide al opmærksomheden, jeg nyder at være i 
centrum.

At være tryllekunstner og sælger minder om hinanden
 –  det handler om at kunne fortælle en god historie.
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Jo bedre, jeg kan præsentere et trick, jo mere respons og opmærksomhed får jeg. Jeg mærker den 
motivation, der snart skal hjælpe mig med at drive mine forretninger fra det første salg på 300 
kroner til otte år senere at omsætte for over 25 millioner kroner om året.

Det handler om at sætte sig et mål og så arbejde, til man når det. Jeg finder nye trylletricks på 
YouTube og køber remedierne i den tryllebutik i Horsens, hvor jeg er i erhvervspraktik. Mor tager 
med, så vi kan bo på vandrehjem i de fem dage, jeg er i butikken.

Som 13-årig bliver jeg ansat 
til at trylle hver lørdag i 
Magasin. Egentlig ville de 
have ansat en over 18 år, men 
jeg søgte alligevel. Det er slet 
ikke så svært, hvis man vir-
kelig vil det.

Mit store idol i de år er Rune 
Klan, så det er virkelig stort, 
da jeg endelig skal møde 
ham. Han er faldet for mit nye trick med to levende høns, og sammen med tre andre får jeg lov at 
træne med ham en hel dag. Det er første gang, jeg skal møde en kendt, men han er cool og fuld-
stændig nede på jorden. Jeg er nok lidt genert, men på grund af hønsene lægger Rune Klan mest 
mærke til mig. Jeg skilte mig ud – og det gav bonus.

Jeg bliver booket til Kolding Storcenter to år i træk, og det største er nok, da jeg optræder for 15.000 
mennesker ved Ringridderfesten i Sønderborg.

”Casper og jeg legede rigtig meget købmand, da 
han var to-tre år. Han elskede at organisere det 
hele – stille varerne op, tegne pengesedler og lave 
et kasseapparat. Det var ikke så meget salget, mere 
det at få det hele på plads, han syntes var spæn-
dende. Måske havde han allerede den gang en lille 
iværksætter i maven.”
 Nanna, Caspers mor
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Fra hobby til levevej

Jeg har opnået mange ting på kort tid ved at være fokuseret, og det er helt vildt inspirerende at 
møde både manden i tryllebutikken og Rune Klan. De har taget deres hobby og gjort det til deres 
levevej. De tjener penge på det, de synes, 
er det sjoveste i verden.

Jeg ved ikke helt, hvor motivationen 
kommer fra, men jeg glæder mig altid til 
at stå med noget, der er lykkedes. Jeg kan 
altid se guldet for enden af regnbuen.

Måske fordi jeg er typen, der aldrig er 
helt tilfreds. Jeg knokler gerne ti timer 
mere, hvis jeg kan se, at det gør noget 
godt for min forretning. Jeg er utroligt 
selvkritisk, og måske er det en svaghed, 
at jeg sjældent kan slå mig selv på skul-
deren og sige: Godt gået!

Men det altså også min styrke, at jeg har 
det mindset, der får mig til at gøre alt 
for, at tingene bliver bare lidt bedre. 

Og jeg er stolt af det, jeg opnår! Jeg er træt af, at der er så mange, der har ondt i røven over min 
og andres succes. Jeg knokler ti timer om dagen, og har aldrig pralet af, at jeg er millionær. Det 
er jeg nok, hvis jeg sælger alle mine forretninger og varelagre, men jeg har hverken en eller flere 
millioner stående i banken. Jeg lader pengene blive i virksomhederne, så de kan yngle og blive til 
endnu flere.

Callisto Festivalen i Taastrup kalder sig Danmarks Mindste Festival. 
Men for Casper var det en stor oplevelse at optræde for så mange 

mennesker.




