FOLKEFEST: Flere hundre mennesker var samlet på havnen i Longyearbyen for å feire dåpen av MS Fridtjof Nansen. FOTO: Espen
Mills/Hurtigruten Expeditions
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Folkefest da MS Fridtjof Nansen ble døpt
med is på Svalbard
Hurtigruten Expeditions’ norskbygde hybridskip MS Fridtjof Nansen kom
bokstavelig talt hjem da hun ble døpt med isklump på en folkefest på
Svalbard: Hun er det første cruiseskipet noensinne som får Longyearbyen som
hjemmehavn.
- Med korona, har verden på mange måter hatt en ufrivillig pause. For
reiselivet har denne pausen vært ekstra hard. Mange av dere som er her i dag
jobber i reiselivet, og har fått kjenne dette på kroppen. Nettopp derfor er jeg

utrolig glad for at vi er akkurat her – akkurat i dag. Der Richard With startet
alt i 1896. Der vi sammen skal bygge fremtidens reiseliv for hele Svalbard.
Der suksess ikke måles i volum, men i lokal verdiskaping, sa konsernsjef
Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group under dåpen.
Teksten fortsetter under bildet

HYLLET LOKALSAMFUNNET: Som gudmødrene Sunniva Sørby (til venstre) og
Hilde Fålun Strøm (til venstre), snakket konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten
Group varmt om samarbeidet med lokalsamfunnet i Longyerbyen, og betydningen
av lokal verdiskaping. Foto: ESPEN MILLS/Hurtigruten Expeditions

Et gnistrende høstvær og Longyearbyens innbyggere skapte en perfekt
ramme rundt den nordligste dåpen av et passasjerskip noensinne.
Lokalbefolkningen – og seere fra hele verden som fulgte direktesendingen
fra Longyearbyen – fikk se en skipsdåp utenom det vanlige:
•

Den tradisjonelle gaven til gudmødrene var byttet ut med en
felles gave til lokale prosjekter fra MS Fridtjof Nansens
gudmødre Sunniva Sørby og Hilde Fålun Strøms prosjekt «Hearts
in the Ice» og Hurtigruten Foundation.

•

Den tradisjonsrike knusingen av en champagneflaske var byttet
ut med en isklump. Gudmødrene fortsatte dermed Hurtigruten
Expeditions’ tradisjon med å bruke et dåpsritual oppfunnet av
Roald Amundsen . Under den høytidelige dåpen siterte de også
Amundsens ord fra dåpen av polarskuta Maud i 1917 da de
knuste isen mot baugen på hybridskipet MS Fridtjof Nansen:
«Det er ikke min akt å håne den edle drue. Men allerede nå skal du
få føle litt av ditt rette element. For isen er du bygget, og i isen skal
du tilbringe din beste tid, og der skal du løse din oppgave.»

LES MER OM GUDMØDRENE:Polarpionerer blir MS Fridtjof Nansens gudmødre
LES MER OM MS FRIDTJOF NANSEN:Dette er Hurtigruten Expeditions' nye
stolthet
Teksten fortsetter under bildet

DØPT MED IS: MS Fridtjof Nansen ble døpt med is, i et rituale funnet opp av
Roald Amundsen i 1917. Foto: KIM RØRMARK/Hurtigruten Expeditions

Økt lokal verdiskaping - og hvordan reiselivet, næringslivet og befolkningen
kan jobbe sammen for å takle felles utfordringer - var blant temaene i

dåpstalene. Blant annet hos 17 år gamle Sigrid Vilja Andersen, som er født og
oppvokst i Longyearbyen.
- Vi som bor her i Arktis, vi kjenner det på kroppen allerede. Vi sitter jo på
første rad og er vitner til at vårt eget hjem smelter bort. Men det er ikke tid til
å sitte stille lenger. Det er ikke tid til å vente. Vi trenger noen til å gå foran i
kampen mot klimakrisen, like sterke som fortidens fangstkvinner, sier hun.
Kom hjem: Første cruiseskip registrert på Svalbard

KOM HJEM: MS Fridtjof Nansen kommer for første gang til sin nye hjemmehavn,
Longyearbyen på Svalbard. Foto: Oclin/Hurtigruten Expeditions

For å hedre Svalbard og den lange historien Hurtigruten Expeditions og
Hurtigruten Svalbard har på øygruppen, har Hurtigruten Expeditions registrert
MS Fridtjof Nansen på Svalbard. Hun blir dermed det første cruiseskipet
noensinne med Longyearbyen som hjemmehavn.
- Ved å oppkalle skipet etter Fridtjof Nansen, og døpe skipet her på Svalbard,
hyller vi hans innsats som både polfarer og vitenskapsmann. Vi vil også vise
hvor viktige våre lange bånd til Svalbard og lokalsamfunnet her er for oss.
Dette skipet vil seile fra Arktis i nord og til Antarktis i sør, men Svalbard vil
alltid være hjemme, sier administrerende direktør Asta Lassesen i Hurtigruten

Expeditions.
Hurtigruten Expeditions’ forgjenger Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS)
seilte sitt første ekspedisjonscruise til Svalbard i 1896. Der bygget
Hurtigruten-grunnlegger Richard With samtidig øygruppens første hotell.
Hurtigruten Svalbard er i dag øygruppens største og eldste turoperatør, og
Hurtigruten Expeditions verdens største ekspedisjonscruiserederi.
- En stor dag

DØPES: Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sørby (til høyre) fikk æren av å døpe MS
Fridtjof Nansen i Longyearbyen tirsdag. Fra venstre: Kaptein Bent Ivar Gangdal,
kaptein Svein Rune Strømnes, administrerende direktør Asta Lassesen i
Hurtigruten Expeditions, konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group og
administrerende direktør Per Brochmann i Hurtigruten Svalbard (i rød
jakke). Foto: ESPEN MILLS/Hurtigruten Expeditions

MS Fridtjof Nansen ble bygget ved Kleven verft i Ulsteinvik. Med store
batteripakker og annen grønn teknologi, regnes hun som et av verdens
grønneste og mest avanserte cruiseskip.
- Dette er en stor dag, både for meg og alle mine kolleger om bord. Nå gleder
vi oss veldig til å ønske gjester velkommen om bord for å utforske noen av

verdens råeste steder – på en måte som er mer bærekraftig for både miljøet
og lokalsamfunnene vi skal besøke, sier kaptein Bent Ivar Gangdal på MS
Fridtjof Nansen.

***
FOR MEDIA: Bilder og video fra dåpsseremonien, flere bilder av
skipet, og bilder og video av MS Fridtjof Nansens første anløp av
sin nye hjemmehavn Longyearbyen kan du finne her
***

Om Hurtigruten Expeditions
Hurtigruten Expeditions er verdens største ekspedisjonscruiserederi.
Selskapet seilte sitt første ekspedisjonscruise i 1896. Med ni små,
spesialbygde skip tilbyr selskapet gjester fra hele verden unike opplevelser til
mer enn 250 reisemål i over 30 ulike land over hele verden.
Hurtigruten Expeditions har satset tungt på bærekraft, inkludert verdens
første hybriddrevne cruiseskip, MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen, et
forbud mot engangsplast på alle skip, og testing av biodrivstoff. Alle
Hurtigruten Expeditions' seilinger på Galapagos blir klimakompensert.
Hurtigruten Expeditions er en del av Hurtigruten Group. Konsernet inkluderer
også Hurtigruten Norge, som har drevet den den legendariske rutetrafikken
mellom Bergen og Kirkenes siden starten i 1893, og Hurtigruten Svalbard,
som med omfattende landbasert virksomhet er Svalbards største og eldste
reiselivsselskap.

Kontaktpersoner
Pressevakt Hurtigruten Expeditions
Pressekontakt
Alle henvendelser om Hurtigruten Expeditions og
ekspedisjonscruise
press@hurtigruten.com
(+47) 47 666 888 (ikke SMS)
Rune Thomas Ege
Pressekontakt
VP PR & Communication
Hurtigruten Expeditions
ege@hurtigruten.com
+47 988 288 68
Øystein Knoph
Pressekontakt
Head of storytelling
Hurtigruten Expeditions
oystein.knoph@hurtigruten.com
+47 977 39 224
Anders Lindström
Head of PR & Communication
Hurtigruten Americas
anders.lindstrom@hurtigruten.com

