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Flytning fra
Odense havde nær
kostet STV livet
René Szczyrbak flyttede sit tv-produktionsselskab til København
for at komme tættere på de bedste i branchen. Det var tæt på
at gå galt, og han måtte selv over styrepinden i hovedstaden.
Nu går det godt – men han har langt på arbejde.
Per skovkjær sand

redaktion@fyens.dk

René Szczyrbaks rullende kontor er
en brugt BMW med automatgear,
autopilot og kopholder. Han sidder klar i bilen, midt i en telefonsamtale, da jeg møder ham klokken fem minutter i otte en torsdag
sommermorgen på Munkebjergvej
i Odense. Vi ruller, mens han taler
med en god kollega om et møde,
de har holdt. Sådan har det været
siden 1. september 2011, hvor han
stillede sig op foran sine medarbejdere i København og fortalte, at han
var den nye direktør.
- Da jeg havde sagt den sætning,
vidste jeg, at fra nu af skulle jeg møde på arbejde hver morgen i København. Det var et valg, siger han,
der fylder 60 år denne sommer.
Det er gråt over Storebælt. Toppen af pylonerne er dækket af tåge.
Et par måger hænger i luften. René
Szczyrbak fortæller om sin skolegang på Kroggårdsskolen i Næsby.
Han blev født på Frederiksberg,
men havde sin skolegang og opvækst i Odense, hvor han det første år havde Amdi Petersen som
lærer. Skolen havde eksperimentalstatus, og det betød blandt andet,
at Kroggårdsskolen var den første
skole med faget orientering på skemaet, og at eleverne rejste på en solidaritetstur til Tunesien som afslutning på deres skolegang.
- Der var en enorm frihed og mulighed for at udvikle sig i mange forskellige retninger. Jeg oplevede, at
alt det, jeg brænder og knokler for,
kan lade sig gøre. Det var en grundlæggende byggeklods i min opvækst, siger René Szczyrbak.
Vi kører gennem betalingsanlægget på Sjællandssiden og når et vigtigt pitstop på turen: Q8. Kaffe og et
rundstykke må der til.

Et spørgsmål om tillid

På vej ud fra Q8 kommer vi til at
snakke om et program om Frømandskorpset, hvor STV udviklede et sikkerhedssystem, der kunne godkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste, så ingen af frømændenes identitet blev afsløret.
Det handler om adgang og tillid.
Alle produktionsselskaber drømmer om at lave programmer om
frømændene, men STV arbejdede
sammen med en freelancejournalist, som kendte chefen for det hele,
og sådan fik de adgang. Tilliden opbyggede de i løbet af to år og adskillige møder. Da de havde lavet pro-

det går godt på Fyn. Men der er
også mange driftige fynboer, som
har succes uden for øen. I serien
”Succes på udebane” stiller vi
skarpt på fynboer, som har gjort
det godt andre steder end her på
øen: Manden, der sælger fynske
møbler i Dubai, den tidligere dj på
Boogie, som nu er landets fitnesskonge, tv-manden, som måtte
flytte hovedsædet til hovedstaden
og den unge kulturformidler,
der har pustet liv i et brotårn på
Knippelsbro i København. Plus et
par stykker flere.
22. juli: Fitness-konge begyndte
som dj på Boogie
23. juli: Han pendlede sig til at blive
direktør
26. juli: El-installatørens søn, der
blev supersælger
i dag: Flytning fra Odense havde
nær kostet STV livet

grammerne om Frømandskorpset
og levet op til tilliden, var vejen banet for også at lavet programmer
om F-16-piloterne i Skrydstrup.
For STV er det afgørende at få fat
i historier, som andre ikke har adgang til, for virksomheden kæmper
i et hårdt marked, og flere af konkurrenterne har adgang til idéer og
ressourcer fra globale mediekoncerner. Det har STV ikke. Men René
Szczyrbak vil ikke brokke sig over
det. Han låner en linje fra "frøerne",
som han kalder frømændene:
- Der er ingen grund til at brokke sig over de våben, du ikke har,
siger han.
Enkelte gange glipper tilliden. En
freelancer stjæler et klip fra en optagelse til storskærm på en festival.
- Så er vi nødt til at klippe hans
armbånd og sige ’Du vil aldrig no-

gensinde blive ringet op igen’, siger
René Szczyrbak.
For første gang mærker jeg, at
han kan være hård. Men det er
trods alt en forretning med en
bruttofortjeneste på 39,6 millioner
kroner i 2016 og 44 ansatte, han er
i spidsen for i STV Production A/S
og 20,2 millioner kroner i bruttofortjeneste og 38 ansatte i Mayday
Film, der er et søsterselskab, som laver reklamer.
Når STV producerer storskærm
fra Tinderbox eller Northside, ligger der måneders forhandling bag,
hvilke numre der må optages. Og
de skal overholdes til punkt og
prikke. Der er alt for meget på spil
til, at en medarbejder kan stjæle et
tv-klip og lægge det på Youtube, fordi det er sjovt.

Fascineret af mennesker

Evnen til at forberede sig og tænke
forskellige scenarier igennem fascinerer René Szczyrbak ved frømændene og jagerpiloterne. Han fortæller om en hyrde i Syrien. Det er en
scene fra ét af de programmer, STV
har produceret om jagerpiloterne.
To af dem har låst målet fast og er
klar til at smide deres bomber, da
de ser en hyrde med køer. Midt i
den stressede situation drøfter de
to piloter, om hyrden er langt nok
væk til, at de kan smide deres bomber, som de allerede har fået ordre
om. Først da hyrden er væk, smider
de dem.
Vi taler om det fascinerende i, at
piloterne kan rumme alt det på én
gang. De er helt almindelige familiefædre som René selv. Deres arbejde er at smide bomber. Han er
fascineret af, at de er reflekterede. I
modsætning til amerikanske piloter, der bare udfører ordrer, mener
René Szczyrbak. Det er fascinationen af andre mennesker, der driver ham.
- Med kameraet som alibi har jeg
i 30 år fået lov til at komme ind i andre menneskers liv. Det er så spændende.

Fik lydstudie som løn

Men egentlig begyndte det et helt
andet sted. Efter en tur til USA og
lidt rådvildhed om fremtiden kom
han i lære i sin fars reklamebureau
som reklametegner. Samtidig spillede han musik som bassist.
- Jeg elskede det, når det klingede,
og vi blev til en enhed, husker han.
Orkestret begyndte at udgive plader.
- Vi var faktisk ret gode.

Blå BOg
REné SzczyRBak
Administrerende direktør for STV
Production A/S og Mayday Film A/S.
Bor i Odense med sin hustru.
fylder 60 år denne sommer.
tidligere bassist, der har
medvirket på 11 albums i årene
1979-1986 med navne som Nemo,
Lasse & Mathilde, Niels Hausgaard
og Tøsedrengene.
Grundlagde stV i 1987. Den
kommercielle del af STV blev i 2009
udskilt til selskabet Mayday Film.
Moderselskabet, der ejer begge
plus to selskaber mere, hedder
Momentum Holding A/S og er ejet
100 pct. af René Szczyrbak.

Som betaling for at producere et
Lasse og Mathilde-album fik René
Szczyrbak, der stadig arbejdede i
reklamefirmaet, Laid Backs gamle
lydstudie af den legendariske producer Poul Bruun. Laid Back hittede
i hele verden med nummeret Sunshine Reggae og havde brug for noget større.
Derefter fik René Szczyrbak endnu en mulighed, da Børge Drest
Nielsen fra tobaksproducenten Herman Krügers i Odense viste ham tillid til at skabe en film
om skråtobak, som blev solgt under brandet Oliver Twist. Nordisk
Film skulle have en million kroner
for opgaven, men René Szczyrbak
kunne gøre det langt billigere. Han
tegnede selv et storyboard og havde
allerede underlægningsmusikken i
hovedet.

Den særlige fynske soul

Sådan kom han i gang med at filme, og i 1987 startede han STV, der
solgte de første produktioner til
TV2, der begyndte at sende 1. oktober 1988.

Lundbeck-aktien led hårdt under en kritisk tysk aktieanalyse
fredag, men aktien var langt fra
den eneste i minus i et generelt
negativt C20-indeks. Samlet
faldt C20 Cap-indekset 0,5 pct.

til 1165,78 og endte dermed med
at gå i minus set over hele ugen.
For Lundbeck var det Deutsche
Bank, der spændte ben og sendte aktien ned med 3,6 pct. til
370,20 kr. Banken sænkede sin

anbefaling til ”sælg” og satte et
nyt kursmål, der var mere end en
femtedel lavere end torsdagens
lukkekurs. Andre upopulære aktier i fredagens udsalg var Dong,
Novozymes og FLSmidth, der
alle faldt med omkring 2 pct.

DAGENS TOP

LUNDBECK BLEV TYNGET AF TYSK SKEPSIS

aOMX C20 CAP

Pandora

H. Lundbeck

Realkredit 3,5% 44’



Jeg har aldrig givet
op, og så har Jeg
nægtet at se nederlaget i øJnene.
RENé SzCzyRBAK, ADMiNiStRERENDE DiREKtøR
FoR StV PRoDuCtioN A/S og MAyDAy FiLM A/S

fAKTA
2016-regNsKAb
Momentum Holding A/S. Selskabet
er holdingselskab for fire andre selskaber,
bl.a. STV Productiion A/S og Mayday Film A/S.
Cvr-nr.: 12 09 13 46
Hjemsted: Strandlodsgade 44, 4. t.v., 2300
København S.
Direktion: René Szczyrbak
Bestyrelse: Peter Parbo (formand), René
Szczyrbak og Christian Peytz.
Bruttofortjeneste: 60,3 mio. kr.
(2015: 42,7 mio. kr.)
Resultat før skat: 5,9 mio. kr.
(2015: 3,9 mio.kr.)
Resultat efter skat: 4,6 mio. kr.
(2015: 3,3 mio. kr.)
Egenkapital: 4,9 mio. kr. (2015: 2,6 mio. kr.)
- Der var en enorm frihed og mulighed for at udvikle sig i mange forskellige retninger. Jeg oplevede, at alt det, jeg brænder og knokler for, kan lade sig gøre. Det var
en grundlæggende byggeklods i min opvækst, siger René Szczyrbak om sin tid på Kroggårdsskolen i Næsby Foto: Louise Koustrup

Engang var René Szczyrbak flov
over at være fra Fyn og forsøgte at
slippe af med sin dialekt. Men nu
har han forstået, at det er charmerende at være fra Fyn i København.
Den fynske soul, kalder han det og
knytter næven, som om han holder
den fynske soul i den.
Det er en fordel for ham at være fra Fyn, mener han, fordi han
ser verden fra et andet perspektiv
end københavnere. Han mener, at
han er bedre til at placere Klitmøller i forhold til Lemvig end en københavner. Omvendt siger københavnere nogle gange noget, der får
folk i provinsen til at tænke ”hold
nu op”. Men det er forkert at tro,
københavnere er højrøvede af den
grund.
- Det er fordi, de ikke ved lige så
meget, eller ser det samme som os
fra provinsen.
Siger han. Og mener det.
Rene Szczyrbak har nærmest kontor i sin bil, som han tilbagelægger mange tusinde kilometer i hvert år. Foto: Louise Koustrup

Nægter at give op

De største konkurrenter i branchen

er Nordisk Film, Metronome, United, Koncern Film og Blu, og konkurrencen betegner han som ”benhård”. Der er kommet større spillere og flere super-indies.
- Super-indie står for "superindependent". Det er globale, uafhængige produktionsselskaber, og flere af
konkurrenterne er ejet af dem. En
af de helt store er Endemol Shinekonglomeratet, som har en økonomi, der er større end DR's og TV2's
tilsammen. Jeg siger, det er vildt.
Men det er også spændende, fortsætter René Szczyrbak.
- Jo større, de store bliver, jo mere
plads bliver der til at løbe ind mellem benene på dem, tilføjer han.
Vi er nået op ad Køge Bugt-motorvejen og videre til Amager, da
jeg spørger René Szczyrbak, hvordan han har overlevet.
- Jeg har aldrig givet op, og så har

Artiklen fortsætter
på næste side
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- Man skal passe på ikke at
få det til at lyde nemt.

jeg nægtet at se nederlaget i
øjnene.
- Og så er det aldrig kommet?

STV var tæt på afgrunden

For det var ikke let. I efteråret 2011 var hans virksomhed tæt på at gå nedenom og

hjem. Mange i branchen troede ikke, STV ville overleve.
Udviklingen i København,
hvor René Szczyrbak i årene
2006-2011 havde en meddirektør, var en stor del af forklaringen.

HAVRES MULTISERVICE
Skal haven være ren og flot, så er det Havres – det er godt

NYT - NYT - NYT

Klipning af høje brede hække med
Elkjær hækkeklipper op til 4,5 i højden

Alt i have – og anlægsarbejde
– både privat og erhverv.
Nyanlæg og vedligeholdelse af alle
former for haver.
Græsslåning af både private og industriarealer
Uanset om du ringer som privat eller som erhvervsdrivende
– har vi altid det helt rigtige tilbud til dig

Ring til Michael på mobil 60 75 56 81

eller send en mail på havres@live.dk for et uforpligtende tilbud hellere i dag end i morgen

Havres Multiservice
Tlf. 6075 5681
Heden 24 - 5450 Otterup

- Men vi levede ikke helt
op til aftalerne. Det var ikke
helt godt nok, og så mistede
kunderne tilliden, og vi begyndte at tabe penge, husker
René Szczyrbak.
At han overlevede, skyldes
især to ting: Han har aldrig
været bange for at arbejde, og
han har formået at tiltrække
de rigtige folk og vinde deres
tillid.
Vi kører forbi en lukket cykelbutik på Amager, og det
hele er pludselig ret alvorligt. René Szczyrbak kæmpede for sin overlevelse. Han
overtog rollen som direktør
og besluttede sig for at møde
på arbejde hver morgen i København. Han rejste rundt til
alle de kunder, som ikke gad

Personlige

Ven søges

Jeg er en enlig (enke) glad
kvinde 63 år (178/85), der
søger en rigtig god ven i ca.
samme alder. Jeg bor på Sydfyn, har en familie og gode
venner. Jeg holder bl.a. af at
rejse, motion, naturen og god
underholdning, kunst og kultur. Er du en frisk og positiv
mand, så kunne det være dig?
Så send nogle ord om dig selv
og du vil få svar.
Billet mrk. FS20530 modtager Fyens Stiftstidende

at arbejde med ham længere,
og fortalte, hvordan han ville rette op på virksomheden,
og hvilke værdier han ville lede den efter fra nu af.
- Mange havde nok kastet
håndklædet i ringen der.
Jeg havde allerede opbygget
virksomheden én gang, og
nu skulle jeg gøre det forfra
igen. Men jeg tænkte, at netop fordi jeg havde gjort det
én gang, så kunne jeg gøre
det igen, siger han, der i en
periode arbejdede uden løn
for at tilfredsstille banken.
Efter et af hans besøg hos
en utilfreds kunde, fik han et
telefonopkald, som blev et
vendepunkt.

Kom på fode igen

René Szczyrbak kører
BMW’en ned i en parkeringskælder under en Kvickly på
Amager og slukker motoren.
Vi sidder i kabinen, imens
han gør sin fortælling færdig.
Opkaldet kom fra Maria
Thastum på SBS Discovery.
Hun kunne lide de værdier,
der lå i STV, og tilbød René
Szczyrbak at være med til at
opbygge virksomheden igen.
Derudover fremhæver han
økonomidirektør Kent Pedersen og produktionschef
Jens Villebro samt gruppen
af producenter og produktionsledere som afgørende i

hele genopbygningen.
- Vi har givet den gas lige
siden.
Vi går ud gennem Kvicklys
indgang og over på den anden side af gaden, hvor STV’s
kontorer ligger. Elevatoren er
trang og gammel. Indenfor i
STV’s lokaler venter skuespilleren og komikeren Andreas
Bo Pedersen. Han skal deltage i redaktionsmøde på Krejlerkongen til TV2 Fri.
Redaktionerne for DRprogrammerne Kyst til kyst
og Sporløs og for dokumentarfilm er samlet i rækker af
borde, der står over for hinanden. René Szczyrbak arbejder sig gennem rummet
i orange Conversesko. Han
bruger et par minutter på
at se en højdramatisk scene, som en medarbejder har
klippet sammen fra en krigszone. Så forsvinder han igen
ind i elevatoren sammen
med en kvindelig kollega på
vej til møde i DR. Arbejdsdagen er i fuld gang.

Læs tidLigere
artikLer i serien
på www.fyens.dk

Bliv en del af kontorfællesskabet
Frameworks

Klokkestøbervej 25, 5230 Odense M

Kontorfællesskab med 13 individuelle lejemål på 29 - 34 m2
Fælles kantine, loungeområde med TV, mødelokale og toiletter
2 min. til Cortex Park, SDU, Nyt OUH samt motorvejstilkørsel og 5 min. til city
Central beliggenhed i Odenses nye vækstcentrum med gratis parkering
Kontakt udviklingsdirektør, Susanne Blix, på tlf. 20 45 99 38

Tlf. 65 98 19 80 • www.boliggruppen.dk

Å 100%
NYTTELSEE
DIT SYNS-ENTIALE.
OOK EN
EYE® TID.

Lisbet Jensen
Skibhusvej 121 - 5000 Odense C
Tlf. 66 14 38 61 - www.ljoptik.dk

BRILLER - KONTAKTLINSER
Ferielukket

