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Kryssningsfartygen och den svarta svanen 

Nils Sjökvist 

 

I oktober förra året kom de insmygande varje natt och förtöjde i Dubrovniks hamn. Det var 

de stora kryssningsfartygen och varje morgon stod rader av bussar färdiga att transportera 

tusentals turister till Dubrovniks gamla stad där man fick gå i led för att överhuvud ta sig 

fram. Och mot kvällningen gled fartygen ut för att nästa morgon vara i någon annan adriatisk 

hamn. 

Så kom den svarta svanen, Covid 19, och som över en natt försvann intresset för att sitta 

med två- tretusen andra personer instängd på en båt och kryssningsmarknaden dog. 

Naturligtvis blev de äldsta kryssningsfartygen snart utmönstrade och skrotningskandidater. 

Andra har placerats i vänteläge på olika platser i avvaktan på en okänd framtid.  

 

Marella Celebration, byggd 1984 på Chantiers de l´Atlantique, tillhör de senare. Ligger nu till 

ankars i Piraeus och väntar på eventuella köpare. 
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Viking Star ligger upplagd i Aalesund och har meddelat att besättningsmän ombord är 

smittade med Covid 19. 

 

 

MSC Sinfonia ligger till ankars utanför Salvador i Brasilien 
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Costa Deliziosa var till sjöss i 15 veckor innan hon till slut fick tillstånd att lämna iland 

passagerare i Barcelona och Genua. Ligger nu vid kaj i Civitaveccia. 

 

 

Emerald Princess, byggd 2004 på Fincantieri, ligger till ankars vid Scheveningen. 
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Norwegian Star, byggd 2001 på Meyer Yard, ligger också i Southampton. 

 

 

Aida blu verkar vara det enda kryssningsfartyget av de jag såg som är i rörelse. Aida             

Cruises räknar med att börja med kryssningar nu i augusti och Aida blu, som varit        

upplagd i Warnemünde befinner sig nu ute på Östersjön. 

 

 


