
Kære besætninger på ERTHOLM og ALHOLM 

Velkommen ti! Haderslev! 

I år er det 10. gang, siden vi i 2010 adopterede jer, at I aflægger Haderslev et adoptionsbesøg. 

Med lidt god vilje kan man sige, at der er tale om et jubilæum i år. 

Da l første gang ankom til Haderslev i 2010, så havnen meget anderledes ud end den gør i dag. 

Dengang var området præget af høje siloer, store lagerhaller og en sødlig duft af foderstoffer og maltbyg. 

I dag dufter her af streetfood fra saltlageret. 

Der, hvor de store siloer lå, køres der ikke længere korn. I dag køres skateboard og løbehjul. 

Og de store lagerhaller har veget pladsen for moderne boliger, hvor folk nyder solen fra deres altaner. 

Og som l måske bemærkede, da l sejlede ind, så er der stadig masser af byggeaktivitet i gang her på 

havnen. 

Som I sikkert ved er Haderslev Kommune en forsvarskommune. Men vi er også en uddannelseskommune, 

og en kommune,, der satser på vækst og udvikling. 

Derfor er vi utrolig glade over, at vi i sin tid fik mulighed for at adoptere uddannelsesfartøjer - ikke kun et 

men to! 

Det nød elever fra Kløvermarkskolen idag glæde af. Efter at have haft det maritime på skoleskemaet i et par 

uger, fik eleverne lov til at komme ombord og sejle med jer ind fra Aarøsund til Haderslev Havn. En flot 

gestus, som vi sætter stor pris på. 

I morgen er det så jeres tur til at komme i ukendt farvand. Som ved det allerførste adoptionsbesøg - og på 

opfordring - har vi arrangeret en byvandring til jer. 

Vi har entreret med en af de mest vidende og bedste fortællere man kan tænke sig - Museumsinspektør 

Lennart Madsen. Han ved alt om Haderslevs historie 

Nogle gange skal selv de bedste historier hjælpes lidt på vej. Derfor følger der en flaske til hvert skib. 

lkke en hvilken som helst rom, men en rom, som er blevet genskabt efter den originale opskrift på den 

"Royal Navy Rom", som Albert Heinrich Riise kreerede, og leverede til flådens skibe, når de anløb havnen i 

Charlotte Amalie i det tidligere Dansk - Vestindien. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til Slesvigske Musikkorps for den musikalske modtagelse af ERTHOLM og 

ALHOLM.  

Tak Haderslev Marineforening for jeres altid store engagement i adoptionsbesøg. 

 

Sidst men ikke mindst tak til ERTHOLM og ALHOLM for de første 10 adoptionsbesøg - vi håber de må 

fortsætte mange år endnu. 

skål ! 


