
RIKSESKADER 2020 TILL FYN 
 

Kryssarklubbens sjätte rikseskader går till Danmark med destination Nyborg på Fyn. Genom 
åren har sammanlagt ca 360 båtar med bortåt 1100 kryssarklubbare från de flesta kretsar 
deltagit. Det är nu dags att anmäla sig till årets rikseskader, se faktarutan nedan. OBS! 
Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn gäller.  
 
Fyn 
Fyns läge mellan Jylland och Själland ger ön ett mycket centralt läge. Fyn är, med 3 100 km² 
Danmarks tredje största ö. Ön är förbunden med Själland genom Stora Bältbron och med 
Jylland genom Lilla Bältbron. Hela ön hade 2019 en befolkning på nästan 500 000 invånare. 
Odense är största staden med ca 180 000 invånare.  
 

Nyborg 
Nyborgs slott anlades på platsen vid 1100-talets slut, vilket gör den till den äldsta 
kungaborgen i Norden. Staden var under 250 år (1183-1413) värd för de riksförsamlingar som 
gick under benämningen Danehof (ungefär huvudstad), vilket var årliga mötena mellan den 
danska kungen och rikets mäktigaste män. Dessa möten var av mycket stor politisk betydelse 
då de hade både lagstiftande och dömande befogenheter.  

Nyborg upplevde en tid av blomstring under 1500-talet, då den växte och omgavs av vallgrav. 
Under åren 1660–1800 befann sig staden i en djup ekonomisk kris på grund av att slottet 
förlorade sin status som regentbostad i samband med att det danska enväldet infördes 1660. 
Istället blev Nyborg en viktig stad ur militär synpunkt och var en av de tre största 
garnisonsstäderna i Danmark. Denna status behöll staden fram till 1913.  
År 1659 intogs staden, nästan utan strid, av svenskarna under befäl av kung Karl X Gustav, 
men befriades efter två år av danska och utländska trupper samt av den nederländska flottan. 

 
Nyborg har ca 20 000 innevånare. Hamnen har varit färjeläge för tåg och biltrafik mellan 
Själland och Jylland via Fyn och är därför den största hamnen på ön. Vi kommer att ligga 
centralt och samlat i Vester- och Österhavn med gångavstånd till affärer och restauranger. 
Vi har beräknat plats för ca 60 båtar från stora delar av Sverige. 
 
De lokala kretsarna kommer att deltaga med deleskadrar i rikseskadern till Nyborg. Anmälda 
deltagare kommer att placeras ut i dessa deleskadrar som genomförs enligt texten i faktarutan. 
Mellan 20 och 25 juli kommer vi att ligga i Nyborg och ha denna hamn som bas för olika 
aktiviteter. I det preliminära programmet ingår flera bussturer bl. a till Egeskovslott eller en 
tur med kulturinriktning. Vidare arrangeras vinprovning, besök på spritfabrik med tillhörande 
öl- och spritprovning, museibesök, friluftsteater, guidad H. C. Andersentur i Odense, lokala 
arrangemang och en avskedsfest.  
 
Kom med till Nyborg och träffa andra SXK:are i vårt rätta element.  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jylland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_B%C3%A4ltbron
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyborgs_slott&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/1100-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danehof
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danska_env%C3%A4ldet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Garnisonsstad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_X_Gustav
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4nderna


FAKTARUTA 
 
Programmet i Nyborg kommer att vara mellan 20 och 25 juli 2020 
 
Anmälan: Görs på sk. blankett som finns på SXK:s hemsida - www.sxk/eskader. Betalning 
görs i samband med anmälan. Turordning för anmälan/betalning gäller. 
 
OBS! Antalet båtar är begränsat.  
 
Eskaderavgift: 800 kr betalas med kort i samband med anmälan. I avgiften ingår 
eskaderflagga, Nyborgs destinationsflagga, välkomstträff och smärre arrangemang i Nyborg. 
 
Avgift för hamn (fem nätter), eventuella bussturer och andra arrangemang samt avskedsfest 
tillkommer.  
 
Till- och eventuellt även frånsegling kommer att genomföras i form av deleskadrar om ca 5 
till 10 båtar. Dessa kommer att utgå från olika platser längs kusterna. Starttider beror på 
avståndet till Nyborg, vilket tempo eskaderdeltagarna vill hålla och vilken rutt som eskadern 
har valt. Det kan bli aktuellt att samordna deleskadrar från flera kretsar och eskadrarna 
kommer i möjligaste mån anpassas till deltagarnas tillgång till tid. 
 
Väl mött på eskader! 
 
För eskadernämnden   
Kerstin Andersson kerstin.ason@outlook.com 
Rolf Albinsson     albinsson.45@gmail.com     
Christer Böös       christerboos@msn.com        
Kjell Vestberg  kjell.vestberg@telia.com   
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