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Anders Rydberg

För e lfte  åre t i rad  fo to g ra fe ra d e  jag  
under 2011 kryssningsfartyg i K öpen

ham n.
Sedan jag började m ed detta har kryss- 

n in g sb å ta rn a  b liv it  fler och  fler. Under- 
sek lets  fö rsta  år kom  d et c irk a  200 och  
under 2009, som var ett rekordår, blev det 
330 besök av kryssningsbåtar under som 
m arsäso n gen . Å rets skörd sku lle  en lig t 
d en  K ry d sto g tlis te  som  ja g  to g  u t från 
C M P :s  h e m sid a  (C o p e n h a g e n  M alm ö  
Port) i april b li 356 v isiter u tförd a av 69 
olika kryssningsfartyg. Säsongen inleddes 
i början  av april och slu tade i oktober. I 
siffrorna ingår två kryssningsbåtar som  är

väntade i decem ber. D essa "ju lb åtar" har 
jag  inte tag it m ed i den här b erätte lsen . 
Senare v isade det sig att två av fartygen 
m ed v ard era  ett av isera t b esö k  uteblev, 
m en att därem ot ett tillkom  m ed hela tolv 
anlöp vilket gjorde att facit alltså b lev  68 
olika fartyg som besökte K öpenham n vid 
366 tillfällen. Detta betyder att varje fartyg 
i genom snitt skulle lägga till vid kajerna i 
K öpenham n 5,4 gånger. A ret innan  kom 
v a r je  fa r ty g  i g e n o m sn itt  k n a p p t fem  
gånger, så m an dra slutsatsen att trafiken 
har blivit in ten siv are ...

D e f le s ta  fa r ty g e n  la g  som  v a n lig t  
v id  L an gelin ie , m en de som  had e "tu rn

a ro u n d " i K ö p en h a m n , a lltså  a n v ä r .ie  
ham nen både som om bordstignings- :• 
avstign ingsham n, låg norm alt i Frihavr 
och  d essutom  kom  några m indre kryss
ningsfartyg att lägga till vid Toldbod. lire 
n ä rm a re  s ta d e n s  cen tru m  o ch  m v ck e t 
n ä ra  d en  d an sk a  k u n g a fa m ilje n s  slo 
A m alienborg.

H är fö ljer ett axp lock av de fartvg jag 
tagit bilder av m ed tillhörande kortfattad 
text. E n  hel del av b ild ern a  är ka jbilder 
beroende på att fartygens ankom st- eller 
avgångstider gjorde det svårt, eller i några 
fall om öjligt, att fotografera dem  i fart.

Störst var C elebrity  E clip se ined ett gt (brutto) 
pä 12187S. Hon var ocksä ett av de nyaste fartygen
-  levererad i april 2010 frän tyska Meyer Werft till 
Celebrity Cruises hamnade hon pä en femteplats 
som ungdom betraktad. Hennes längd är drygt 
317 meter och bredden knappt 37 meter. Normalt 
kan hon ta 2S52 passagerare och det räcker bara 
till en tredjeplats -  anledningen är att att hon är 
lite mer "lyxig" än konkurrenterna. Här ligger 
hon vid Langelinie den 1 juni.

Näst störst var A zura. Hon har ett brutto pä 
115055, är nästan 290 meter läng och 36 meter 
bred. Normalt (alltså om inga extra kojplatser 
används) har hon plats för 3 076 passagerare. 
Levererad i mars 2010 från italienska Fincantieri 
till P&O Cruises var hon det sjunde yngsta kryss
ningsfartyget. Här är hon pä ingående till Langeli
nie pä förmiddagen den 5 juli i strålande solsken.
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Tredje störst var EmeralA Princess pä 113 651 
gt. Hon byggdes 2007 pä Fincantieri och är i 
mänga aspekter en syster till A zara. Beställare var 
Princess Cruises som är ett systerbolag till P&O  
Cruises. Hon har ocksä samma dimensioner som 
Azura och kan ta marginellt flera passagerare, 
eller 3114. Här lämnar hon Frihavn i Köpenhamn 
den 4 juni.

Fjärde störst heter C osta  M agica  pä 102 5S7 gt. 
Byggd pä Fincantieri för Costa Crocieri och leve
rerad 2004, drygt 272 meter läng och 35,5 meter 
bred. Hon tar 2 702 passagerare. Costa Crocieri är 
ett italienskt bolag men ingår i den amerikanska 
Carnivalkoncernen. Pä bilden seglar hon ut ur 
Frihavn på eftermiddagen den 1 augusti.

Minst var O cean N ova  med ett brutto pä 2183 
och med plats för 90 resenärer. Hon byggdes 1992 
på Orskovvarvet i Danmark och hette vid leveran
sen S arp ik  Ittuk. Hon drivs av något som heter 
Ouark Expeditions och seglar mest pä Grönland. 
Hon är knappt 73 meter läng och drygt 11 meter 
bred och gör 12,5 knop. O cean N ova  låg inne vid 
Toldbod som hon här lämnar den 30 maj.
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Näst minst med ett brutto pä 4200 och hytter för  
114 personer var Is lan d  Sky. Detta fartyg tillkom 
pä Apuaniavarvet i Italien 1992 som R enaissance  
E ight och är nästan 91 meter långt och drygt 15 
meter brett. Hon drivs av Noble Caledonia och har 
ett utseende som påminner om en stor lustyacht. 
Trots sin litenhet låg hon inte vid Toldbod utan 
vid Langelinie den 7 juli.
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Nyast med byggnadsåret 2011 var den i slutet av 
mars levererade AID AsoI. Hon ingär i en serie 
systerfartyg som byggts och byggs för Aida Crui
ses vid Meyer Werft i Tyskland. Hennes brutto 
är 71304 och det finns plats för normalt 2174  
personer i hennes 252 meter länga och 32,2 meter 
Panamaxbreda skrov. Hår lämnar hon Langelinie 
den 10 april. Hon anlöpte för övrigt Köpenhamn 
18 gånger under säsongen.

Näst m/ast var den i februari 2011 döpta M arina. 
Byggnadsvarvet var Fincantieri och beställare 
Oceania Cruises. I maj fotograferade jag henne 
liggande på redden i Santorini. M ed ett brutto 
pä 660S4 är hon i dag bara ett medelstort kryss
ningsfartyg. Plats finns bara för 1252 "lyxpassa- 
gerare" och hon år drygt 251 meter lång och 32,2 
meter bred. Bild den 11 juni från en fullpackad 
Langelinie.

■

W ww

46



Tredje nyast med leveranstidpunkten september 
2010, var Cunard Lines Queen E lizabeth . Också 
hon är byggd pä italienska Fincantieri, hon har 
ett brutto pä 90901, en längd pä 297 meter och 
Panamaxbredd pä 32,3 meter. Trots sin storlek har 
hon bara plats för 2092 resenärer. Hon är syster 
med den tre år äldre Queen V ictoria. Här ligger 
Q ueen E liz a b e th  den 11 juli vid Langelinie. 
Fjärde nyast var den lilla kryssningsbåten Le 
B orea lp ä  10 944 gt levererad från Fincantieri den 
27 april 2010. Hon gjorde tre anlöp men eftersom  
jag var bortrest vid alla tre tillfällena har jag inte 
nägon bild av henne.

Femte nyast var arets största fartyg Celebrity 
Eclipse som jag redan har beskrivit -  hon levere
rades den 15 april 2010. Sjätte nyast levererades 
också i april 2010 som Seabourn Sojourn frän 
det italienska Mariottivarvet. Hon är en medelstor 
kryssningsbät med sitt brutto pä 32 346, sin längd 
pä 19S meter och bredd på knappt 26 meter. Hon 
seglar för Seabourn Cruises som säljer exklusiva 
kryssningar och därför tar hon sin storlek till trots 
bara 450 passagerare. Här seglar hon u ti Öresund 
den 31 juli. Sjunde nyast var den ovan nämnda 
Azura som levererades den 31 mars 2010. Åttonde 
nyast färdigställdes i februari 2010 som AID Ablu  
och hon är syster med ovan beskrivna A ID  A sol, 
byggd pä samma varv och ser likadan ut.

Nionde nyast levererades den 29 januari 2010 
frän Fincantieri (det varvet verkar stä för de flesta 
leveranser av kryssningsfartyg numera). Hon he
ter C osta  D eliz iosa  och drivs av Costa Crocieri. 
Fartyget har ett brutto pä 92 720, är 294 meter 
långt och 32,3 meter brett och har normalt (inga 
extrasängar används) plats för 2260 resenärer. Pä 
bilden ligger hon vid Langelinie den 28 augusti.
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Det äldsta fartyget skulle ha blivit A thena, byggd 
som S tockh olm  redan 194S, men såvitt jag vet 
kom hon inte. Sä jag utropar i stället Princess 
D aphe med sitt byggnadsår 1955 till årets nes
tor. Vid leveransen från engelska Sivan Hunter 
var hon ett kylfartyg med begränsad kapacitet 
för passagerare men byggdes långt senare om till 
kryssningsfartyg. Hon ågs av Classic Internatio
nal Cruises, mäter 16330 brutto och är drygt 162 
meter läng och 21 meter bred. Plats finns för 422 
passagerare. Bilden visar henne vid Langelinie 
den 4 augusti.

Andraplatsen bland gamlingarna delas mellan de 
båda 1965 byggda M arco P o lo  och The O ceanic. 
Om M arco P o lo  kan sägas att hon är 22 0S6 
gt stor, har en längd pä 176 meter och en bredd 
på nästan 24 meter. Passagerarkapaciten är S4S 
personer och hon ägs av Global Cruise Lines. Hon 
byggdes som A lek sa n d r  P u sh k in  pä M athias 
Theseu Werft i det gamla Östtyskland. Hår lämnar 
hon Langelinie den 3 juni.

The O cean ic byggdes pä Cantieri Riuniti dell' 
Adrintico i Italien men hette vid leveransen bara 
O ceanic. Hon var avsedd för reguljär atlanttrafik 
mellan Tyskland och Canada men kom nästan 
omedelbart att användas på kryssningar. Bruttot 
är 3S772, längden 238 och bredden 29,3 meter. 
Hon ägs av GP Cruises i Hollywood och används 
numera av organisationen Peace Boat som seglar 
jorden runt med henne pä "utbildningskryssnin- 
gar" (educational cruises) med maximalt drygt 
1500 personer. Här är hon pä väg in till Langelinie 
den 6 september.
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T h och nedan: Ny för K öpenham n var The 
W orld  på 431 SS gt, byggd pä norska Fosen  
2002. Hon är ett "bostadsrättsfartyg" eftersom  
"Ingenheterna "ombord ägs av privatpersoner som 
kan disponera dem när de känner för det. Normalt 
finns det plats för bara 3S6 personer men maximalt 
kan hon fä med sig hela 699. tion är drygt 196 
meter läng och nästan 30 meter bred och drivs av 
ResidenSea. Under ärets enda besök den 7 juli läg 
hon vid Toldbod. .

Fo tn o t: D en g än g se  m å ttsto ck en  dä m an  
ska jäm föra  storleken  pä passagerarfartyg 
är bru tto t (brt) som  är ett volym m ått. M ått- 
tet är sortlöst och  förkortas på engelska gt 
(gross ton nage). I a rtik e ln  h ar jag  an vän t 
b eteckn in garn a  g t och  b ru tto  växelvis.

Ocksä nytt för Köpenhamn var det seglande 
kryssningsfartyget W ind Spirit. Hon levererades 
19SS frän ett franskt varv, mäter 5 736 brutto, är 
134 meter läng och knappt 16 meter bred. Hon 
har bara plats för 14S passagerare. Hon drivs av 
Windstar Cruises som, om vinden mojnar, i stället 
kan fä personerna ombord vidare med tre motorer 
frän W ärtsilä och propeller i 12 knops fart. Här 
lämnar hon Köpenhamn den 19 juli.
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Källor: Information från CMP, dels skriftlig 
från kontoret, dels från bolagets hemsida. 
Fartygsdata har till största delen hämtats 
från Lloyds Register o f Slups, Guide 10 eller 
Ocean Ships 14!" Edition (2006) samt från 
databaserna Equasis och SeaWeb. Aven 
Svensk Sjöfarts Tidning har använts som källa. 
Noteras bör att källorna ibland uppger olika 
uppgifter om fartygen.

Ävenledes ny i Köpenhamn var G em ini pä 19093 
gt. Hon byggdes 1992 i Spanien och hette vid 
leveransen C row n Jew el, ett namn som 1995 
ändrades till Superstar Gemini. Sitt nuvarande 
namn fick hon 2009 och hon ägs av danska Clip
per Group. Hon tar 800 passagerare, längden 
är knappt 164 meter och bredden 22,5 meter. På 
bilden ligger hon i Frihavn den 11 juli.

Nytt namn hade A rtan ia  som byggdes 19S4 pä 
Wärtsilä i Finland som R oy  a l P rincess för Prin
cess Cruises. 2005 döptes hon om till A rtem is av 
systerbolaget P&O Cruises. Från i är drivs hon av 
V Ships i Monaco och har i samband med detta fått 
namnet ändrat till A rtan ia. Detta 44348 gt stora, 
knappt 231 meter länga och drygt 29 meter breda 
kryssningsfartyg har plats för 1 18S resenärer. Den
3 augusti läg hon vid Langelinie som bilden visar.

Nytt namn hade ocksä A don ia  på 30277 brutto, 
vilket hon begåvades med tidigare i år. D ess
förinnan hette hon R o y a l Princess från 2007, 
M inerva II  frän 2003 och vid leveransen 1998 
från franska Chantiers Atlantique R  Eight. Hon 
är en av ätta systrar frän det varvet, de är 181 
meter långa och 25,5 meter breda och kan ta 702 
passagerare vardera. A d on ia  seglar nu fö r  P&O 
Cruises. Den 11 juli fastnade hon i kameran dä 
hon låg vid Langelinie.
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