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Danske hjemmeside-ejere raser: Udbyder pist væk
Det danske webhotel firebee.dk er nede, og det samme er kundernes hjemmesider. Flere kunder frygter, at selskabet er
gået konkurs.
Ming Ou Lü
En lang række hjemmeside-ejere bander og svovler i disse dage over, at deres hjemmesider er gået i sort. Det sker som
følge af, at webhotellet firebee.dk er lukket ned.
Ejerne af webhotellet, Per Mariager og hans kæreste Charlotte Marianne Nielsen, der har stået som direktør for
selskabet, er ikke til at få fat på.
"Lader til, at firmaet, der er bag 'firebee.dk', er under tvangsopløsning. Som sædvanligt er de 100 procent ligeglade med
om, kunder mister deres data," skriver en kunde, Søren Pedersen, på eksperten.dk, hvor en lang række kunder brokker
sig over problemerne.
Det er ikke første gang, at et dansk webhotel går ned lige pludselig. Så sent som i december sidste år gik det danske
webhotel Needhost konkurs og lukkede deres servere ned uden advarsel.
Nu er kunderne hos firebee.dk usikre på, om deres data står til at redde.
Per Mariager tidligere konkurs
Firebee.dk har tidligere været startet op som HC Nord, eller Hosting Center Nord, men det selskab har været under
likvidation siden 2008.
Derefter startede Per Mariagers holdingsselskab, Mariager Holding, Firebee op med Charlotte Marianne Nielsen som
direktør.
Selskabet har kørt siden 2008, men kundernes adgang til hjemmesiderne blev lukket ned i fredags, da der ikke har
været betalt regninger til datacentret Host Nordic, selskabet der har haft Firebees data liggende. Det bekræfter Host
Nordic over for Computerworld.
Per Mariager er udover HC Nord også gået konkurs med selskabet Norddisc Web, fremgår det af CVR.
Til trods for de lukkede hjemmesider, er Firebee ifølge CVR-registret endnu et "normalt" selskab.
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