
Kære Borgmester, Kære Haderslev, Kære kommune. 

 

Tusind tak for, at vi må komme her igen i år. Hvor er vi glade for, at det igen kan lade sig gøre. 
 
 
Vi var her sidst officielt for tre år siden i 2019 og gik jo desværre glip af vores 10års 

jubilæum i 2O2O. Heldigvis kan vi samles officielt igen i år, for selvom vi har været forbi 

uofficielt siden 2019, så er vi gladest for, når vi alle kan mødes og vi fra Søværnet og ALHOLM 

og ERTHOLM har mulighed for at vise skibene til Haderslev by og fastholde den nære kontakt, at 

vi har med hinanden og vedligeholde de traditioner, som vi gennem årerne har bygget op.  
 
 
Dette er mit personlige andet adoptionsbesøg i Haderslev, men for vores kadetter og flere af 

besætningsmedlemmerne er det første gang og jeg er glad for, at de nu får lov til at opleve 

dette i Haderslev. Mange af besætningsmedlemmerne kender I, flere har endda været med 

helt fra start og de har allerede fortalt mange gode historier om, de traditioner, som vi i 

årerne har bygget med hinanden. 

 

Traditionerne er noget jeg er glad for at holde ved lige, særligt som skoleskib, hvor vi former 

fremtidens søofficerer. Traditioner har den betydning, at der skabes et særligt bånd mellem 

vores skibe og Haderslev, der skabes en samhørighed. 

En samhørighed som er med til at videregive værdier, skikke og regler som ellers vil være 

gået tabt og det er jeg rigtig glad for, at I her, er med til at give vores elever. 

 

Sidste gang vi var her var som sagt i 2019. Det betyder også, at 2019 var et særligt godt år 

for os, da det var sidste gang, vi kunne mødes med jer alle sammen, men det var også et 

sæligt godt år for noget andet, som vi sømænd holder meget af. Nemlig Portvin. 2019 var 

et Vintage år. Et vintage år betyder, at portvinen har et særligt gemmepotentiale og vil blive 

ved med at udvikle sig henover årerne, og at det var et særligt godt år for Portvinen, 

 

Vi vil derfor gerne overrække denne flaske vintage port fra 2019 til Haderslev Kommune, 

som tak for invitationen og for at I igen i år vil se os og så håber vi, at vi alle får en særlig 

vintage weekend, hvor vi vil gemme på gode minder med hinanden og at vi også i fremtiden 

udvikler vores nære og gode kontakt til hinanden lige så godt, som portvinen fra 2019 vil 

udvikle sig. 


