Vagtkoordinatorens tanker efter en spændende efterårsferie.
Så har sidste gæst forladt koldkrigeren, og PEDER SKRAM er klar til en velfortjent vinterpause,
der dog vil blive afbrudt af en masse særarrangementer.
Efterårsferien i 2017 startede tidligt i år da jeg skulle finde ekstra vagter p.g.a. Mastekranen.
De lykkedes utroligt hurtigt, at få besat alle dage. Tak til jer alle der gav den en skalle i
efterårsferien.
Selve efterårsferien startede med en kanonsucces på Kulturnatten 1902 personer valgte at
aflægge fregatten et besøg denne aften. Igen i år serverede Marinekasernens Cafeteria dejlig
mad og drikke i fregattens cafeteria, og det blev også vel modtaget, og de fik et rigtig godt
salg.

Hvad byder man besøgende der kommer helt fra det østlige Canada? Ja Vagtchefen Per Ravn
bød de 2 canadier på en kop varm kaffe og et par småkager, fra Knuds private kagedåse.
Serveringen foregik under primitive forhold, men kaffen varmede og gav nye kræfter til en
ekstra tur ombord.

Når nu farfar har været i Marinen, er det vel naturligt at han serverer ”Døde fingre og Krigs
cacao for Helana, når man nu er ude og besøge et rigtigt krigsskib”.
Mange af vores besøgende havde i år valgt at tage mad og drikke med ud på Holmen.
Marinekasernes Cafeteria reklamerede i billetsalget for deres gode frokost, og jeg tror en del
af de besøgende indtog deres frokost i den højloftede kantine
Besøgstallet var hele ugen højt, og alle var spændte på, om vi rundede de magiske besøgstal
1000. Fregatten har ikke før haft 1000 besøgende i efterårsferien. Søndag lige efter vi havde
åbnet fregatten, blev grænsen brudt, gæst nr. 1000 var en realitet.

Mange varme hilsener
fra en stolt og taknemmelig Vagtkoordinator.
Per Eriksen Ravn

Emil Møller Jensen kom med far og bedstefar for, at besøge PEDER SKRAM. Det var en meget
stolt gæst der blev i ført fregattens t‐shirt og cap. Som ekstra bonus fik Emil også lige et
broderet ærmemærke fra PEDER SKRAM med hjem til Solrød.
Da vil lukkede søndag eftermiddag, havde ca. 1200 gæster aflagt et besøg i museumsfregatten
PEDER SKRAM i den sidste åbningsperiode for 2017, og i samme periode lykkedes det mig, at
få 9 besøgende til at melde sig ind i venneforeningen.
Jeg vil ikke undlade, at give alle de positive tilbagemeldinger videre. Jeg har i min i tid som
vagtchef, aldrig fået så mange positive og rosende tilbagemelding fra vores besøgende. Det
var udtalelser der indeholdt ord som entusiasme, professionalisme, høflighed og mange andre
superlativer. Det er disse tilbagemeldinger, der giver mig ekstra energi til at yde den indsats
der er nødvendig for at formidle budskabet om PEDER SKRAM og den kolde krig.
I alt i alt et formidabelt resultat, som bliver svært at slå. Men jeg ved, at alle involverede
parter er villige til at give skruen et hak mere i 2018, for at overgå årets tal. Og intet vil blive
undladt forsøgt, for at vi igen næste år kommer op så fine besøgstal.
Nu står den for nogle af os på lidt afslapning inden de næste opgaver, der er dog vagter som
har nogle særarrangementer der skal gennemføre, god arbejdslyst til jer.
Mange tak til alle der har været involveret i at give vores besøgende en på opleveren i
efterårsferien. Uden jeres engagement og positive indstilling, ville det ikke have været muligt,
at nå årets resultat.
Til slut vil jeg sige VEL MØDT NÆSTE ÅR.

