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Hennes Kongelig Høyhet Kronprinsesse Mette Marit 
blir gudmor til Hurtigrutens nye stolthet, MS Fram. 
 
(Trieste 18.11.06) I dag sjøsettes Hurtigruten Groups nyeste skip,  

MS Fram, i Trieste, Italia. Skipet markerer et viktig tidsskille for 

Hurtigruten, ved at det er spesialbygget for å seile i Arktis og 

Antarktis. Det er verdens største leverandør av cruiseskip, Fincantieri, 

som bygger MS Fram. 

 

- Vi er stolte og svært beæret over at Hennes Kongelige Høyhet  

Kronprinsessen har takket ja til å være gudmor for Hurtigrutens nye 

stolthet, MS Fram. Vi ser frem til dåpen som finner sted i Oslo 19. mai 

2007, sier administrerende direktør Henrik Andenæs.   

 

Sommeren 2007 kan Hurtigruten Group ønske oppdagelsesturister 

velkommen til å oppleve Grønland, og senere Antarktis, på nært hold.  

 

MS Fram er oppkalt etter Fridtjof Nansens polarskute Fram, som er det skip i 

verden som har vært lengst mot nord og lengst mot syd. Navnevalget 

reflekterer at Hurtigruten Group satser på å forsterke og tydeliggjøre sin 

posisjon som en av verdens ledende tilbydere av opplevelsescruise i polare 

farvann. 

 

- Norge har en unik polarhistorie å fortelle og Hurtigruten har en unik posisjon 

som reiselivsprodukt nasjonalt og internasjonalt. MS Fram vil seile i 

polarheltenes kjølvann og gjøre oss i stand til å tilby et voksende cruisemarked 

en helt ny opplevelse. Sjøsettingen er en viktig milepæl å markere på veien 

frem til MS Fram legger ut på sitt første explorercruise sommeren 2007, sier 

Henrik Andenæs, administrerende direktør i Hurtigruten Group ASA. – Vi har 

allerede stor pågang av gjester som ønsker å reise på Grønlandscruise med MS 

Fram, der det første cruiset går ut fra Reykjavik, på Island, den 27. mai 2007. 

 

MS Fram har en lengde på 114 meter, en bredde på 20 meter og vil ha åtte 

dekk. Det blir 136 lugarer med høy standard og 318 senger. Skipet har også 

gode konferanse- og møtefasiliteter. Spesielt tilrettelagte av- og 

påkledningsdekk gjør ekspedisjoner til land i polarsirkelbåter både trygg og 

komfortabel. I tillegg har MS Fram restaurant, bar, sauna, treningsrom, 

boblebad, passasjerbro og utsiktssalong. 

 

- Vi merker at explorerturisme er i sterkt vekst. De som reiser er ofte godt 

voksne, reiser mye, har solid økonomi og sans for ekte opplevelser hvor man 

kommer tett på elementene, samtidig som de stiller krav til komfort. Derfor 
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 tror vi at mange vil benytte seg av muligheten til å oppleve Grønland og 

Antarktis med skipet MS Fram, sier en stolt Andenæs. 

 

I 113 år har Hurtigruten seilt langs kysten av Norge 365 dager i året, og det er 

erfaringen herfra som gjør Hurtigruten Group til en attraktiv tilbyder av 

explorer-cruise. Hurtigruten Group tilbyr cruise på Svalbard, i Antarktis og fra 

våren 2007  også i Grønland. Fra Siorapaluk i Grønland er det bare 1362 km til 

Nordpolen.  

 

– Nærmere Nordpolen er det vanskelig å komme, så vi håper at dette kan 

være fristende for de som søker en litt annen opplevelse når de skal ut å reise, 

sier Andenæs.  
 
Foto og artikkel fra sjøsettingen legges ut på www.hurtigruten.com fra mandag kl 0800. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hanne Karde Kristiansen 
Kommunikasjonsdirektør 
 
 
 
 
 
Om Hurtigruten Group 

Hurtigruten Group ASA er et børsnotert konsern basert i Norge, med samlet 

årlig omsetning på ca. 3,5 milliarder kroner og ca 3.400 ansatte. Selskapet 

driver Hurtigruten og har en ledende norsk posisjon innen reiseliv og 

kollektivtransport. Hurtigruten Group ASA er en sammenslåing av selskapene 

Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA og Troms Fylkes 

Dampskipsselskap ASA. Hurtigruten Group ønsker å bli en ledende tilbyder av 

explorer-cruise i polare strøk. 
 

 

 


