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STARTUPS: I samar-
bejde med Vækst-
fonden lancerer 
Tech Nordic Advo-
cates i dag en ny 
platform, som skal 
hjælpe iværksætter- 
virksomheder ud af 
coronakrisen.

 
Af Anders Spanggaard

DANMARK: Danmark er et 
stærkt iværksætterland, 
som er kendt for sine mange 
innovative startups. Ikke 
mindst inden for tech-seg-
mentet. Men coronapande-
mien har slået benene væk 
under mange af de små star-
tup-virksomheder, som nu 
kæmper med manglende 
kapital og et stort behov for 
hjælp og rådgivning.

Som følge af coronapande-
mien har mange investorer 
trukket sig, kontrakter er 
mistet, syge og fraværen-
de medarbejdere har sat 
en midlertidig stopper for 
forretningsudviklingen, og 
virksomhederne afskæres 
fra adgangen til internatio-
nale markeder.

Derfor har Tech Nordic 
Advocates, Nordeuropas 
største tech/iværksætter-
netværk, sat sig for at opret-
te en ny platform i samarbej-
de med Vækstfonden, hvor 
al hjælp til de danske start- 
ups samles på ét sted.

Platformen, »Startup Eco-
system Covid-19 Resource 
Hub«, gik officielt i luften i 
dag klokken 10.00 ved et on-
line live-event, hvor blandt 
andre Jeanette Carlsson, 
stifter og CEO i Tech Nordic 
Advocates, bestyrelsesfor-
mand Stine Bosse og Rolf 
Kjærgaard, administreren-
de direktør i Vækstfonden, 
fortalte mere om den nye 
platform.

Ikke kun for mænd
- Innovation og iværksætte-
ri er vigtigere end nogensin-
de før, og jeg kan ikke min-
des, at samarbejde, netværk 
og partnerskaber har bety-
det mere end netop nu under 
coronakrisen, hvor startups 
og hele økosystemet har så 
stort behov for støtte. Tech 
løser nogle af vor tids største 
udfordringer, som vi ser net-
op nu. At jeg personligt der-
udover kan sende et vigtigt 
signal til unge kvinder om, 
at tech ikke er forbeholdt 
mænd men er for alle, er 
jeg også glad for, siger Stine 

Bosse, bestyrelsesformand i 
Tech Nordic Advokates.

I kølvandet på coronakri-
sen er der opstået et nyt akut 
behov for hjælp og let til-
gængelig vejledning blandt 
de mindre startup-virksom-
heder. Derfor besluttede 
Tech Nordic Advocates sig 
for at lave en slags one-stop-
shop for startups med behov 
for hjælp, fortæller Jeanette 
Carlsson, Founder & CEO, 
Tech Nordic Advocates.

- Vores vision er at cemen-
tere Danmark og Norden/
Baltikum, som en ledende 
global tech-hub. Vi oplever 
pt som følge af coronakrisen 
et kæmpe behov for hjælp i 
startup-økosystemet for at 
komme igennem krisen. Det 
er således naturligt, at vi går 
i spidsen med lancering af 
en ny hjælpeplatform med 
det formål for øje.

Gratis rådgivning
Platformen får en chat-funk-
tion, som kommer til at være 
bemandet i dagtimerne, 
hvor startups kan stille 
spørgsmål og få live-rådgiv-
ning om eksempelvis juri-
diske, forretningsmæssige, 
kommunikationsmæssige 
og finansielle spørgsmål 
fra forskellige eksperter 
fra startup-økosystemet. 
Ligeledes stiller en række 
eksperter sig til rådighed for 
gratis en-til-en-rådgivning 
efter aftale - typisk en time 
om ugen eller hver 14. dag.

Derudover opdateres plat-
formen løbende med for-
skellige events, podcasts 
og webinarer, som kan give 
brugbar viden og gode råd 
til startups og virksomhe-
der, som forsøger at navige-
re gennem coronakrisen.

Ny platform 
skal hjælpe 
startups ud af 
coronakrisen

Stine Bosse kan ikke mindes, at 
samarbejde, netværk og part-
nerskaber har betydet mere end 
netop nu under coronakrisen. 
 Foto: Kenn Thomsen

FORLIS: Få dage før, 
Danmark fejrede 
befrielsen, skete en 
af krigens glemte 
katastrofer i far-
vandet mellem Dan-
mark og Tyskland.

Af Rune Reggelsen Skjold

DANMARK: Der er trangt om 
bord på det tidligere kryds-
togtskib Kap Arkona denne 
dag i det tidlige maj 1945.

Tusinder af mennesker er 
stuvet sammen på skibet, 
der ligger i Lübeck bugt ved 
byen Neustadt. Omkring 
4500 afkræftede fanger fra 
kz-lejren Neuengamme er 
kommet om bord. På et skib, 
der er bygget til at rumme 
1900. Ved siden af Cap Ar-
kona ligger fragtskibene 
Athen og Thielbek, der hver 
har henholdsvis omkring 
2000 og 2500 kz-fanger om 
bord.  

Hvorfor de mange menne-
sker befinder sig på skibene, 
og hvor de skal hen, er der 
ingen, der fortæller dem. 
Men vagterne i Neuengam-
me har nok ikke ret meget 
lyst til, at de fremrykkende 
allierede soldater opdager, 
hvad lejrene indeholder, og 
har derfor fået dem fjernet 
fra lejren og sat om bord på 
skibene. 

Rygter siger, at skibene 
ganske enkelt skulle sejles 
ud på havet og sænkes, så de 

mange fanger ikke kunne 
afsløre noget. 

Via Polen og Danmark
Cap Arkonas krigstilværel-
se var noget omtumlet. 

Da krigen brød ud i 1939, 
blev krydstogtskibet overta-
get af den tyske krigsmarine 
og sejlet til Gotenhafen - der 
i dag kendes som Gdynia i 
Polen - hvor det blev indret-
tet til kaserneskib. 

Da krigslykken vendte, og 
sovjetiske styrker nærmede 
sig Tysklands østlige græn-
ser, blev skibet omdannet til 
flygtningeskib, der nåede at 
sejle omkring 26.000 tyske 
flygtninge i sikkerhed til 
Danmarks hovedstad Kø-
benhavn. Efter tredje tur 
overtog SS skibet og fik det 
bugseret til Neustadt. Heref-
ter blev det altså lastet med 
de mange tusinde kz-fanger. 

Briterne kommer 
Nogle vidste dog godt, at de 
mange fanger var om bord 
på de tre skibe. 

Internationale, neutrale 
observatører havde noteret 
sig de mange mennesker, 
og allierede fly havde også 
spottet de tre skibe. Men 
selvom de allierede fik infor-
mationer om, hvem der var 
om bord, så går noget gru-
eligt galt i kommunikatio-
nen. For de allierede styrker 
har åbenbart troet, at skibe-
ne er fyldt med fjendtlige sol-
dater. I hvert fald kommer 
der en katastrofal ordre 3. 
maj 1945, hvorefter en ræk-
ke britiske jagerbombefly 

letter fra en luftbase med et 
enkelt mål: De tre skibe i Lü-
beck bugt.

Beskudt fra luften
Når fly går til angreb på ube-
skyttede skibe kan det kun 
ende med én ting - en ren ka-
tastrofe! 

Og det var også tilfældet 
torsdag 3. maj 1945, hvor 
flyene smed deres last over 
Cap Arkona, Thielbek og 
Athen. Skibene brød hurtigt 

i brand og ild og røg blandet 
med panik hos de mange 
fanger, ikke mindst dem, der 
befinder sig nede i bunden af 
skibene. Mange bliver mast 
ihjel, da panikken spreder 
sig, og mange forsøger at 
redde sig ved at hoppe i van-
det. Det hjælper dem dog 
på ingen måde. Fra de syn-
kende skibe bliver fangerne 
beskudt af SS-vagter, lige-
som de britiske  fly - stadig 
i den tro, at det er fjendtlige 
soldater, der er om bord - be-
skyder dem fra luften. Små 
både, der kommer fra land 
for at hjælpe, redder kun de 
tyske vagter. 

Få hundrede overlever
Af de 9000 fanger overlever 
kun få hundrede katastro-
fen, der siden hen er blevet 
neddysset og glemt. 

Dog ikke af alle. Der bliver 
rejst et mindesmærke for de 
mange ofre, og stranden ved 
Pelzerhaken, hvor mange 
døde drev i land, er i dag et 
mindested. Cap Arkona-ka-
tastrofen regnes, sammen 
med sænkningen af Wil-
helm Gustloff, der fyldt med 
5000 civile flygtninge blev 
sænket af en sovjetisk ubåd 
i januar 1945, blandt de vær-
ste skibskatastrofer nogen-
sinde. 

Dagen efter, 4. maj 1945, 
overgiver de tyske tropper 
sig betingelsesløst til de al-
lierede.

Kilder: Tage Johannessen, 
Den store danske.dk, Infor-
mation og Wikipedia.

Den glemte katastrofe

Mindesmærket ved Pelzenhaken med nationaliteter for alle omkomne. Danmark og Norge er også nævnt, men der er formentlig tale om en 
fejl, da ingen danske eller norske ofre er registreret.  Foto: Tage Johannessen
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