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Det maritime Danmark trodser krisen i
Bella 

Af Kim Ottobrøker Justesen, Informationsofficer MHD Øst - Fotograf: Bjarne

Olsen , 27 FEB 12

Både i Bella er nu skudt i gang. Alene at dømme på
den første weekends besøgstal, kan noget tyde på,
at det blå Danmark virkelig er begyndt at trodse
krisen. De positive tendenser smittede også af på
Marinehjemmeværnets stand på messen.

Marinehjemmeværnets stand på bådmessen i Bella Centeret 2012. 

Det blå Danmark trodsede krisen, da Bella Centeret slog dørene op for årets

bådmesse. I forhold til sidste år, er besøgstallet steget markant. Alene den første

lørdag tegnede sig for 37 procent flere besøgende end året tidligere. De mange

besøgende kunne også mærkes på Marinehjemmeværnets (MHV) stand.

Rekrutteringsofficer Asbjørn Wieck-Nordahn var en af MHV’s repræsentanter på

standen i hele weekenden. Han har også bemærket både det øgede besøgsantal,

men også en større interesse for MHV og dets virke. Asbjørn fortæller, at alene i

løbet af lørdagen var der 50 henvendelser om stort og småt, og at cirka halvdelen

formentlig udmønter sig i nye kollegaer for søulkene i det blå hjemmeværn.

Både i Bella er årets mest

omfattende bådudstilling,

med hundredvis af sejl-,

motor- og speedbåde. Dertil

kommer alt det nyeste

udstyr og tilbehør i motorer,

sejl, tøj, elektronik og meget

mere. Søfartens offentlige

institutioner samt MHV er

også repræsenteret.
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Der var en stor interesse for Marinehjemmeværnets virke på bådmessen. 

Bubber var en af talerne på messen. Her ses han dog uden badekar og båd. 
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Alt fra verdensomsejlere, hardcore fiskere og Bubber, holdt foredrag om livet til søs.

Men især sikkerhed til søs er et tema, som især fritidssejlerne har fået øjnene op for.

Asbjørn Wieck-Nordahn oplevede flere af weekendens henvendelser handlede om

MHV’s rolle, når det kommer til sikkerhed til søs. ”Der har været en enormt stor

interesse for vores virke, og det er især en anerkendelse af vores arbejde vi hører.

Rigtig mange personer, især lystsejlere, er kommet hen til os for at sige, at de er

glade for vi passer på dem, og at vi er så stærkt repræsenteret rundt om i landet

som vi er.”
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