
1 2

Kalenderen siger 1997, og en stærk tro på 
fremtiden har for længst erstattet fattigfir-
sernes pessimisme. Inspireret af et job som 
taxachauffør har den 25-årige jurastuderende,
Morten Højberg, fået en forretningsidé.

En god idé
Morten:
”Da jeg havde studiejob i Bech-Bruun, kunne jeg se, at 
noget af  det, jeg lavede til 80 kroner i timen, kunne de 
sætte et nul på, uden at kunderne blev mindre glade. 
Samtidig ledte rigtig mange efter studiejob. Så der var et 
stort gap mellem udbud og efterspørgsel, og det var her, 
tankerne om et firma begyndte.”

Morten:
”Idéen til selve konceptet kom, mens jeg i første studieår 
var taxachauffør. Når ledige ture viste sig på displayet, 
fik den chauffør, der først trykkede, turen. Min idé var 
at bruge nettet til at gøre det samme med studerende 

og studiejob i advokathuse og på den måde skabe en ny 
type forretning.”

Morten:
”Planen var faktisk at sælge idéen, men min chef  
spurgte, hvorfor jeg ikke bare startede selv i stedet. Da 
jeg svarede, at jeg manglede penge, gav hun mig 10 
minutter til at lave en forretningsplan. Det var der, jeg 
hev fat i Thomas.”

Thomas:
”Morten havde allerede luftet idéen for mig, da han 
spurgte, om jeg ville være med, og jeg syntes, det lød 

Vi var det 
første digitale 
vikarbureau

”Vi skulle bruge to 
computere, en folder til en 
direct mail-kampagne og 

nogle frimærker” ”

FAKTA: Studenterhjaelpen.dk – est. 1997

Moment blev stiftet i 1997 under navnet 
Studenterhjaelpen.dk – slutningen på navnet 
indikerer, at dotcom-bølgen var godt i gang 

Studenterhjaelpen.dk var dog ikke en luftig 
internet-idé. Succesen fortsatte upåvirket, da 
IT-boblen brast omkring år 2002

I 2003 skifter Studenterhjaelpen.dk navn til 
Moment A/S

I starten var firmaet en freelanceportal, men 
det udviklede sig til at blive et vikar- og 
rekrutteringsbureau med fokus på studerende 
og unge

Stifterne var økonomistuderende Thomas Gle-
erup og jurastuderende Morten Højberg, som 
mødte hinanden i advokatfirmaet, Bech-Bruun 
(dengang Bech-Bruun & Trolle)

Thomas og Morten ejer fortsat majoriteten af 
selskabet og udgør 2/3 af ledelsen. I direkti-
onen sidder også økonomidirektør Christina 
Wiese Stage
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meget cool. Så vi regnede lidt på det og afleverede et 
budget på 60.000. Det var ret enkelt. Vi skulle bruge 
to computere, en folder til en direct mail-kampagne og 
nogle frimærker.”

Thomas: 
”Vi ventede i to timer, og så kom hun ud med en check 
på 60.000 kroner. En ren gave. Vi sagde tak og gik hen 
mod døren. Udenfor lavede vi high five og gik i Fona og 
købte computere. Vi følte, at vi måtte skynde os, inden 
de fortrød og ville have pengene tilbage.”

Op i gear
Thomas:
”Vores første markedsføring var en folder, som vi sendte 
til økonomifolk i Aalborg. Vi tænkte, at hvis vi kunne 
sælge det til folk i Aalborg, når vi ringede og fulgte op 
med vores københavnerdialekt, så måtte det grundlæg-
gende fungere. Og det gjorde det. Vi fik 10 procent af  
modtagerne som kunder.”

Morten:
Kunderne kom hurtigt, og det blev stressende med både 
virksomhed, studie, job, kærester og sport. Så det endte 
med, at vi sagde op hos Bech-Bruun og fik vores første 
lokaler i Rosenborggade lige bag Nørreport.” 

Morten:
”At opsige vores job var første gang, vi fik manifesteret, 
at vi havde samme ambitionsniveau. Vi fik begge tilbudt 
vores drømmestillinger hos advokatfirmaet Bech-Bruun & 
Trolle, men takkede nej og valgte nogle små kælderlokaler 
i stedet. Det var en stor satsning, som var ret afgørende.”

Ny start med ny alvor
Morten:
”Vi holdt åbningsreception i de nye lokaler i sommeren 
1998. Næste dag er vi forbi for at rydde op, men da jeg 
skal tænde computeren, er den væk. Sammen med alle 
gaverne. Min PC fungerede som server, og vi havde ingen 
backup. Så det var faktisk hele virksomheden, der var væk. 
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”Vi sad altid før frokost 
og spillede hjerterfri, og 
så skulle taberen købe 

ind i Netto”

Thomas:
”Det eneste, der var tilbage, var nogle rødvinspletter 
på væggen og en kassekredit hos Nordea. Det blev 
anden gang, vi fik manifesteret, at vi tænker ens. Vi hav-
de ingen diskussion om, hvorvidt vi skulle stoppe. Det 
var bare op på hesten og videre. Og det lykkedes jo at få 
tingene genskabt.” 

Thomas:
”Det koncept, vi startede med, var kun økonomi og jura, 
og man skulle have topkarakterer. Den del droppede 
vi, da vi åbnede for også at finde IT-studerende, hvor 
håndværket ofte betyder mere end karaktererne. Men 
det betød også, at vi kunne vokse mere og hurtigere.” 

Morten:
”Vores koncept var virkelig banebrydende dengang. Vi 
blev nævnt af  forskningsministeren som eksempel på inno-
vativ brug af  IT, og vi fik masser af  PR, som var drevet 
af, at vi var unge, digitale og nytænkende. Vi var det første 
digitale vikarbureau og formidlede også freelancere”

Den første rigtige investor
Thomas:
”Selvom vi voksede hurtigt, stod vi i slutningen af  2000 
med et likviditetspres. Der var tre måneder tilbage med 
løn til medarbejderne. Vi havde banket på hos Erik Juhler 
fra Temp-Team, som var den i branchen, der tjente aller-

flest penge, men vi kunne mildest talt ikke blive enige 
om en aftale.”

Morten:
”Senere mødte jeg ham tilfældigt uden for vores lokaler 
i Gothersgade, hvor han roste vores markedsføring. 
Så spurgte han pludselig, hvorfor vi ikke var i Aarhus? 
Mit svar var, at vi ikke havde råd. Og så kom han forbi 
meget kort efter.”

Thomas:
”Han gik rundt og bankede på vores vakkelvorne IKEA-
borde. Han kunne godt lide, at de var billige. Efter en 
halv time havde han investeret to millioner. Dog under 
forudsætning af, at vi overtog hans lokaler i Aarhus, en 
brugt Ford Mondeo og en salgschef, som angiveligt var 
dygtig, men også lidt svær at lede.”

En, to, mange
Thomas:
”Før i tiden skændtes vi nok cirka en gang om året. 
Hvor vi ligesom fik renset luften. Men vi gør det ikke 
længere. Vi er meget forskellige og kan meget forskel-
lige ting, og vi har begge 100 procent respekt for det, 
den anden kan. Det er som en garvet tennisdouble, 
hvor man ved, hvor den anden bevæger sig hen. 
Og så dækker man af, hvor man ved, at den anden 
mangler.”

”Vi tænkte, at hvis vi kunne 
sælge det til folk i Aalborg, 
når vi ringede med vores 

københavnerdialekt, så måtte 
det grundlæggende fungere”

Morten:
”Dengang vi startede, hvor vi stadig var hos Bech-
Bruun, blev vi kaldt Dupont & Dupont, fordi vi altid 
hang ud sammen.”

Thomas:
”I Rosenborggade sad vi altid før frokost og spillede 
hjerterfri, og så skulle taberen købe ind i Netto. Jeg tror 
først, det stoppede, da vi var en otte til 10 medarbejdere. 
Det begyndte simpelthen at tage for lang tid at finde en 
vinder.”

Thomas:
”Vores første rigtige ansatte var Jesper Dansholm, som 
også blev partner og faktisk stadig ejer en lille bid af  
Moment. Han supplerede med nogle andre vinkler på 
tingene end os, så det var et godt match. Han spillede en 
god og vigtig rolle i de 10 år, han var med.”

Morten:
”En af  de ting, vi er stolte af, er, at vi er blevet anmeldt 
til konkurrencemyndighederne for at dominere mar-
kedet for job til studerende. Da den anmeldelse kom, 
vidste vi, at vi måtte gøre et eller andet rigtigt.”

Fake it till you make it
Morten:
”I starten drev vi virksomheden fra min lejlighed, men 

det fungerede ikke så godt til kundemøder. Vores løsning 
var at ringe til kunden en halv time før mødet og sige, at 
alle mødelokaler var optaget og derpå foreslå at mødes 
på Café Klimt, som lå lige om hjørnet.”

Thomas:
”Vi tog bussen ud til kunder i starten og var nok lidt 
flove over det. På et tidspunkt spurgte en, vi mødte i 
receptionen, hvor vi holdt, men så pegede vi bare lidt 
diffust ud på parkeringspladsen. På vej hjem fandt vi ud 
af, at busstoppestedet lå lige uden for hendes kontor.”

Thomas
”Jeg var ofte selv ude som vikar på opgaver, hvis vi hav-
de svært ved at finde en studerende. På et tidspunkt skul-
le et trykkeri i Slagelse have lavet en database, hvilket jeg 
som cand.merc.(jur.) jo ikke rigtig kunne klare. Så købte 
jeg et lille hæfte med ”Alt om Access” og tog til Slagelse 
og opbyggede deres database.”


