
Af Elisabeth Poulsen
epo@sondagsavisen.dk

Firefoxs nye browser til mo-
biltelefoner skal udvikles i
Danmark. Det amerikanske
non-profitselskab, Mozilla,
der står bag internet-brow-
seren Firefox, opretter nu et
dansk datterselskab. Og den
danske direktør
Christian Sejersen
har netop modtaget
nøglerne til den
nye udviklingsen-
hed, der får til huse
på 5. sal i Væksthuset i it-
universitetet i Ørestad.

Når det amerikanske sel-
skab vælger Danmark som
centrum for udvikling af en
helt ny internet-browser til
mobiltelefoner, skyldes det
den ekspertise på mobilom-
rådet, som findes her.

Christian Sejersen har da
heller ikke haft problemer
med at rekruttere dygtige
folk til at udvikle den nye
browser. En browser er et
program,der  bruges til at vise
sider på internettet. I første
omgang regner han med at
ansætte fire til seks system-
udviklere.

»Mozilla hører hjemme i Ca-
lifornien og har lidt over 100
medarbejdere, og derudover

sidder der 10.000 frivillige
udviklere og testere rundt
omkring i verden,« fortæller
Christian Sejersen.

Derfor er det heller ikke
kun danske medarbejdere,
der skal udvikle den nye Fi-
refox-browser. Arbejdet vil
blive styret fra København.

»Vi regner med, at Mozilla
Labs er klar med en
betaudgave af den
nye Firefox til mo-
biltelefoner til forå-
ret. Den skal danne
grundlag for den

første version af browseren,
som skal kunne køre på alle
mobiltelefoner med et åbent
styresystem.«

Nokia har allerede installeret
en Firefox-browser på sin
nye Nokia 810, men ifølge
Christian Sejersen er det
også ideen, at alle skal kun-
ne installere Firefox indivi-
duelt på deres mobiltelefon
uanset mærke.

Markedet for mobilbrow-
sere i dag er meget spredt,
og der er mange begræns-
ninger i forhold til browsere
til computere.

»Det skal blive nemmere
at navigere på nettet på mo-
biltelefonen, ligesom vi vil
gøre det nemmere at over-
føre data automatisk fra

mobilen til computeren.«
Mozilla er et non-profit

foretagende med det formål
at åbne nettet for alle. Der-
for er Firefox, som er et
open source program, gra-
tis for alle - såvel de store
mobiloperatører som den
enkelte mobiltelefonejer.

»Når folk spørger, hvad kos-
ter det? vækker det altid

voldsom forundring, når vi
svarer, at det er helt gratis,«
siger Christian Sejersen.

Hans og hans kollegers løn
bliver betalt via annoncer
på nettet.

Selv om virksomheden alt-
så ikke har nogen traditio-
nel forretningsstrategi, ikke
skal tjene penge til sig selv
eller aktionærer eller er til
salg for de sædvanlige milli-

ardbeløb, man ellers hører
om i it-branchen, så er må-
let indstillet på vækst.

Firefox er den mest brugte
browser efter Internet Ex-
plorer. Og målet er, at med-
arbejderstaben skal vokse
med 30 procent om året.

»Vi vokser og tager mar-
kedsandele. Vi har for lang
tid siden passeret 400 mil-
lioner downloads, og den

seneste optælling viser, at vi
har cirka 55 millioner aktive
brugere,« siger Christian
Sejersen.

Han er ny i Mozilla, lige-
som man næsten kan sige, at
han er ny i Danmark. I hvert
fald har han været bosat i
syv år i San Francisco, hvor
han har arbejdet som
teknologidirektør for Open-
wave Systems.

Amerikanske Firefox bliver mobil i ny dansk
udviklingsafdeling

Direktør Christian Sejersen har netop fået nøglen til Mozillas nye udviklingsafdeling i Danmark. Foto: Carsten Lundager 

Mozillas røde ræv indtager Danmark

»Vi har omkring
55 millioner 
aktive brugere«

GRATIS PÅ NETTET
Mozilla er et amerikansk non-
profit foretagende med det mål
at gøre nettet åbent for alle.
Browseren Firefox er det mest
kendte produkt. Det er gratis
og kan ligesom mailprogram-
met Thunderbird kvit og frit
downloades på mozilla.com.
55 millioner over hele verden
bruger Firefox, når de går på
nettet. Firefox er den mest ud-
bredte browser efter Internet
Explorer.
Mozilla har godt 100 ansatte i
USA, men får også hjælp til ud-
viklingen af nye programmer af
10.000 frivillige udviklere og
testere over hele verden.

Af Jens Frederik Faurby
faurby@netposten.dk

Trods sin unge alder har Ellen
Trane Nørby (27) allerede en
pensionsopsparing, der står i
aktier, og en aktieportefølje,
som hun har plejet i flere år.
Ikke alle aktier har dog været
en lige god forretning.

»Jeg købte nogle it-aktier
kort før it-boblen sprak i
2001. Jeg har stadig de aktier,
men det har ikke just været
en guldrandet investering.« 

Skulle Ellen Trane Nørby
investere igen, er der masser
af lovende virksomheder
alene i Danmark, synes hun.

»Jeg ville sprede mine inve-
steringer. Jeg vil især satse på
energiteknologi og vedva-
rende energi. Her er en ræk-
ke danske virksomheder
med stort potentiale,« siger
hun og nævner Vestas, Novo-
zymes og Danisco.

Ellen Trane Nørby fordeler
sine investeringer mellem
gode, solide danske virksom-
heder, og det hun kalder
‘Wild Cards’. Virksomheder,
hun tror, vil udvikle sig posi-
tivt på lang sigt inden for
energi og kreative brancher.

Ville du gå efter udenlandske
aktier? 
»Ikke umiddelbart. Proble-
met er, at det er sværere at
kontrollere, om udenlandske
virksomheder opfører sig

etisk korrekt. Og når der er så
mange gode danske virk-
somheder at vælge imellem,
er der ingen grund til at in-
vestere i udlandet.«

Er etik i investeringer vigtigt
for dig?
»Ja. Jeg har fulgt diskussio-
nen om danske investerings-
foreningers investeringer i
militærdiktaturet Burma, og
jeg ville ikke selv overveje at
investere på en måde, der
gavner sådan et styre.«

Er det ikke reelt nok bare at
ville tjene penge? 
»Jo, men investering handler
også om værdier. Derfor læg-
ger jeg mine investeringer på
områder, som jeg personligt
kan stå inde for.«

Hvor går den etiske grænse
for, hvordan du vil investere?
»Jeg vil kun investere i over-
ensstemmelse med menne-
skerettighederne og demo-
kratiets regler. Man skal dog
ikke pudse sin glorie så me-
get, at man bliver helt blind
for, at familier i udlandet kan
være økonomisk afhængige
af arbejdsformer, vi slet ikke
ville acceptere i Danmark.«

Du kan læse en lidt længere
version af dette interview på:
netposten.dk

Prøv selv lykken som investor på:
sondagsavisen.dk/aktiespil

Invester i etik 
og værdier

særlige stillinger

Servicemedarbejder under 18 år: Som servicemedarbej-
der er du i team med husets øvrige servicemedarbejdere. 
Efter et kort intro-program, hvor du lærer om vores ruti-
ner og får en oplæring i dine arbejdsopgaver, er du klar.

Du skal fra naturens side være udstyret med en god 
portion engagement og ordenssans. 

Arbejdsområder: Flaskeindlevering, kundevogne, 
oprydning og vareopfyldning i diverse afdelinger.

Kasseassistent: Vi har både unge og modne kasse-
assistenter, der har været hos os længe. Unge, der er 
på vej i uddannelsessystemet og som trænger til en 
ekstra indtægt eller unge, der ikke helt har fundet ud 
af, hvad de vil være. Du vil få en hverdag med en god 
og positiv stemning og masser af gode kolleger. 

Lige nu mangler vi nogle smilende, engagerede og 
positive personer til deltidsjob ved kasselinien.

Vi får travlt i det nye føtex på Østerbro, så travlt at vi har brug for et antal nye 
kasseassistenter og servicemedarbejdere.

Er du klar til en travl og afvekslende hverdag i Danmarks mest succesfulde detailkæde, 
så lad os høre fra dig.

Vi mangler at få besat følgende deltids-stillinger

Vil du være med til at åbne føtex 
på Østerbro i København? 

Vil du være med til at åbne føtex 
på Østerbro i København? 

Ring til varehuset på telefon 39 14 20 00 og hør nærmere eller send din ansøgning til: føtex Østerbro Centret, Lyngbyvej 11, 2100 København Ø 
- mrk. ”servicemedarbejder” eller ”kasseassistent”. Du kan også sende en mail via chf.oesterbro@foetex.dk snarest muligt. 


