Fremtidens alumner – Oliver Rosendal
Af Martin Sass Berntsen

”Hvis du vil starte virksomhed, så start mens du er
studerende! ”
Oliver Rosendal er 24 år gammel, dimitterede fra sin STX på
Kruses Gymnasium i 2015 og tog siden sin bachelor i
HA(kom.) på Copenhagen Business School fra 2016-19 – alt
sammen mens, han havde sin egen enkeltmandsvirksomhed
hængende over hovedet, som ganske snart skulle ende med at
blive, ikke blot kilden til hans levebrød, men et eventyr, der
ville tage ham udover de danske stepper (bogstaveligt talt).
Olivers virksomhed, VINIA Media, er nemlig et medieselskab,
og når ikke arbejdet kalder ham til Asien for at skyde video, er
han en eftertragtet iværksætter herhjemme, som f.eks. har holdt
foredrag hos Copenhagen School of Entreprenuership, der
huser morgendagens danske iværksættere.

Men Olivers historie bunder ikke i en målrettet jagt på 12taller, en drøm om at være direktør eller en drengevision om et
jetsetterliv rundtom i den store, vide verden. Tværtimod
startede det hele på et 9.-klasses efterskoleophold, hvor målet
ikke var at tjene store penge, men blot at have det sjovt. ”Jeg
startede med videoproduktion, da jeg gik på efterskole i 9.
klasse. En af mine venner var interesseret i at lave en kortfilm
med mig, og oprindeligt havde jeg sagt nej… Men tanken
voksede gradvist på mig og til sidst sagde jeg så ja. Jeg så
faktisk kortfilmen her for nyligt. Det var et godt minde. Og
selvom jeg ville have gjort det anderledes i dag, var det jo
stadig begyndelsen på det hele. ”
Derefter, da Oliver startede i gymnasiet på Kruse, havde
interessen for videoproduktion vokset sig så stor, at han
arbejdede gratis på diverse frivillige produktioner næsten hver
weekend. Hans daværende mediefagslærer så her stort
potentiale i ham og gav ham gode råd til manuskriptskrivning
og brugen af kameraerne. ”Jeg kan huske, at jeg fik ham til at
købe et ’glidecam’ til mediefagsholdet, fordi jeg snakkede så
passioneret om det. Jeg var sikkert den eneste, der endte med

at bruge det, men det betød utroligt meget, at jeg blev mødt
med den entusiasme fra skolen."
Til dette tilføjer han, at gymnasietiden faktisk var en rigtig tryg
kravlegård for en iværksætter som ham selv, da man er sikker
på sin basisindkomst i form af SU, og da man ikke har for
mange udgifter. Heraf lyder det: ” Start mens du er studerende.
Mange vil sige, at man skal gøre sin uddannelse færdig først,
men det synes jeg personligt ikke er et godt råd. Når man først
er færdiguddannet, har man flere forpligtigelser, og det har
dermed større konsekvenser hvis virksomheden ikke lykkes.”
I løbet af hans sabbatår, mellem Kruse og CBS, begyndte det
for alvor at tage fart for Oliver og VINIA Media. Oprindeligt
havde han fået job hos en vinhandler, mens han lavede nogle
betalte videoproduktionsjobs på sidelinjen. Til at starte med
ville han kun tage fri fra vinhandleren én gang hver tredje uge.
Men som efterspørgslen på hans håndværk voksede, blev dette
snart til hver anden uge og siden hver flere dage hver eneste
uge. Til sidst fik han så mange tilbud, at han måtte sige sit job
op og gå fuldtid med virksomheden.

I dag hjælper VINIA Media nogle af Danmarks største og mest
spændende virksomheder med at kommunikere deres budskab
via videomarkedsføring. Nogle af dem har allerede haft deres
tur gennem Løvens Hule, mens andre, ligesom Oliver selv,
først lige er kommet på landkortet. Senest har han, i
samarbejde med Kruses Gymnasiums nuværende
mediefagselever, kastet sig over et projekt med Blux Glasses,
som laver modebriller, der beskytter mod skadeligt, blåt lys på
skærme. Her er selskabets CMO, Alexander Sterler, også
tidligere Kruseelev, hvilket bestemt ikke er noget tilfælde. For
som Oliver siger: ”Gennem Kruse har jeg fået mange stærke
venskaber, som stadig holder den dag i dag. Nogle af de
venner, som jeg ses mest med nu, har jeg mødt i tiden på
Kruse.”
Hvad der videre skal ske for VINIA Media kan kun fremtiden
vise, og selvom Oliver for længst har begivet sig ud på en rejse,
der foregår udenom Kruse, vil han altid være en af de alumner,
vi er stolte over at kunne kalde for vores.

