
Aprilkväll i Lübeck 
 
SMHI hade lovat 20˚ på lördag i en hel vecka och flygplansflottan var närmast 
fullbokad. KIU var ledig lördag förmiddag men då jag skulle på möte i Hässleholm. 
Lördag kväll, efter kl. 17 och söndag förmiddag fanns det dock lediga tider så det var 
som gjort för en middag med övernattning i Lübeck.  
På www.flyingineurope.be/flightcalculations.htm finns en simpel route-kalkylator som 
talade om att det var ca 170 nm och tog 1.7 timmar från Höganäs till Lübeck via 
Danmark. På www.airports.de kunde jag bl.a. se att EDHL var öppen för ankomst 
lördag kväll. På samma ställe fanns telefonnumret till Lübeck TWR som efter 
uppringning hälsade mig välkommen VFR fram till 20:00z. En tjuvtitt i svenska AIP 
och ännu ett samtal till FPC så var även utvalda sektioner ur tyska AIP beställda per 
fax.  
Moving Map i all ära, men kartnavigering solo kryddar till flygturen. Tracklinjen ritades 
in i Danmark och Nordtysklands ICAO 1:500.000 kartor. Östersjön är kall i april så jag 
valde istället att gå väster om Copenhagen Area via NORA, KORSA, Vordingsborg, 
Fehmar-belt mot MIC och direkt EDHL med November som VFR inpasseringspunkt. 
TT, brytpunkter, VOR-fyrar, radio frekvenser och distanser skrevs in i en 
driftsfärdplan. Radio, nav och ATIS frekvenser hittades i AIP-faxet, Botlang manualen 
och direkt på kartorna. Navigationsvarningar och NOTAM dubbelkollades då 
radiofrekvenser verkar vara färskvara. Ett bränsleöverslag baserat på 110 kt, 40 l./t, 
0-vind och 45 minuters reserv räknades fram och skrevs in i driftsfärdplanen med 
blyerts.  
Två ATS-färdplaner (fram och tillbaka) med punkter varje 30 minut och beräknade 
tider för FIR-passager lämnades via www.aro.lfv.se.  
 
Lördag morgon flög Kalle, Jim och jag 
med SE-IBC till Bokeberg för ett möte. 
Morgonen bjöd på CAVOK i orders rätta 
bemärkelse. Varken soldis eller turbulens 
hade hunnit vakna.  
Kalle och Jim ville nog njuta av flygturen 
och slippa frågor om varför vingarna satt 
på taket så min mick var avstängd!? Efter 
ett bra möte och en tallrik rökt vildsvin till 
lunch återvände vi till Höganäs vid tre-
tiden.   
 
 
Aktuellt väder inhämtades via Internet så att WCA, TH, CH, GS och TIME kunde 
räknas fram och föras in i driftsfärdplanen. Bränsletankarna toppades upp och en 
flaska vatten fick sällskap av en liter AD80 i ryggstödsfickan på KIU.  
ATS färdplanen aktiverades hos Sweden Control kl. 16:48 medan jag tog höjd för att 
gå över sundet. CPH Information tog emot och jag meddelade min avsikt att hålla 
mig under Copenhagen Area (<2500 ft.) mot NORA VOR. Över NORA ställdes 
navfrekvensen om till KORSA VOR och ATO noterades i driftfärdplanen. Ny ETO för 
KORSA räknades fram och nu övergick flygningen till bekväm övervakning längs 
tracken i kartan. Jag bad om klarering genom Copenhagen Inner Area på 2500 ft. 
Damen på Copenhagen Info-frekvensen bad mig kontakta, någon…? Efter fyra ”say 
again” sjönk jag självmant till 1500 ft. för att gå under Inner Area. Femte gången gillt 



”contact Rá-skile”. Roskilde uttalas närmast som två ord på danska: Rá-skile. Det 
hade jag ”simpelt hend ikke fået fadt i” under mina 6 år i Odense.  

En bit efter KORSA var det fritt 
uppåt och 4000 ft. på QNH 
1013 valdes som flyghöjd mot 
Vordingsborg. Jag steg rakt 
upp i inversionsskiktet och 
sikten blev betydligt sämre. 
Över Vordingsborg ställdes 
navfrekvensen in på MIC VOR 
och ATO/ETO noterades åter i 
driftfärdplanen. Det gick som 
ett klockverk. Över Sydlolland 
bad jag om att få lämna 
Copenhagen Information för 
Bremen och blev samtidigt 
ombedd att ställa in 7000 på 
transpondern.  
 

Bremen frekvensen var ”busy” och Info svarade med ”SE-KIU, call you back”. Tanken 
på en saftig sweinhaxe med sauerkraut fick mig att fortsätta över FIR-gränsen. 
Bremen kom tillbaka och en ny transponderkod tilldelades.  
Vid en tidigare resa hade jag lärt mig att tyskarna gärna vill höra vilken ICAO 
flygplatsindikator man kommer från och vilken man ska till, alltså Echo Delta Hotel 
Lima för Lübeck i detta fall. Söder om MIC kalibrerades kursgyrot efter kompassen 
och (TT – WCA) = QDR 195˚ blev kursen över Lübecher Bucht mot November 
inpasseringspunkt. ATIS avlyssnades och bana 07 kollades in på landningskortet.  
Bremen Information bad mig kontakta Lübeck TWR. ”Lübeck TWR, SE-KIU 
Timmendorferstrand 2500 ft. squaking 4404, have information x-ray, for landing”.  
TWR varnade för livlig segelflygaktivitet nära sydsidan av banan, vilket ökade 
skärpan avsevärt då det var disigt samtidigt som 1:500.000 kartan byttes mot VAC 
kortet. Man vill ju gärna vara välkommen så det skulle vara en fördel om jag hittade 
banan och inte flög över den rakt in i segelflygområdet. Det är lika spännande varje 
gång. Man tittar, tittar och tittar. Plötsligt ser man banan och mungiporna åker upp till 

öronen.  
Kan man missa en 2200 m asfaltbana…? 
Jo, det kan man bestämt! Det känns skönt 
när kartan för en gångs skull stämmer 
överens med ens egen uppfattning.  
45˚ interception på medvinden och TWR 
avslutade färdplanen 18:27 samt guidade 
mig till GA parkeringen. Spänningen 
släppte och mungiporna satt nu ovanför 
öronen. Notan för landningsavgift och 
nattparkering slutade på rimliga � 9.52.  
Flygplatsinformationen var öppen till 22:00 
och de hjälpte mig boka Hotel Mövenpick 

för � 70 per natt (SEK 650 kr) inklusive frukostbuffé när jag uppvisade Air Crew Card 
som ingår i AOPA medlemskapet (jag vill minnas att jag betalade 1200 kr sist jag 



bodde på hotellet?!). Den unga Fraulinen i informationen tipsade vänligt om en 
italiensk restaurang, men nää inte italiensk mat i Lübeck.   
Kalle hade rekommenderat mig att ta bussen in till city. Busshållplatsen ligger 50 
tyska kliv från flygplatsinformationen och bussen går varje 20 minut. � 2.25 kostade 

det till Holsentorplatz mitt i city cirka 100 meter från hotellet. En Radeberger pilsner i 
hotellbaren neutraliserade den torra luften i halsen och luften hade gärna fått vara 
ännu lite torrare.    
 

Gastronomi. Intresset för mat har bidragit till en rad 
förutfattade meningar om hur atmosfär, meny, mat 
och services ska passa in i sammanhanget på en 
restaurang. Ibland är man välklädd och i trevligt 
sällskap men denna kväll var jag själv och rustik 
tyskt mat gällde. Min vision var att hitta ett bra kök 
där jag kunde äta på ett behagligt vis.  
Restaurangen heter Limmermann’s och ligger i 
mysiga gränden Klock. Stället har skön atmosfär 
med en liten välkomponerad meny. Dimensionen 

på servitrisen avslöjade att kocken inte hade snålade med smör eller grädde de sista 
åren. Aptiten fick mig att beställa två förrätter, men när den första serverades stod 
det klart att jag var i Tyskland. Tyskarna är inte precis kända för att servera 
barnportioner så förrätt nr två fick avbeställas.  
En krämig laxtatar med spröd rösti och kaviar till förrätt. Svartrostat lamm med 
gräddspenat och braatkartoffeln till huvudrätt. Créme brulée är ingen tysk uppfinning 
men smakar ändå förträffligt. Två timmars angenäm middag avrundades med ett glas 
te och en bit mörk choklad. Notan för kaloribomberna blev � 40.05 och jag blev både 
mätt och nöjd. Självklart hade ett glas sekt före maten, ett till laxen och kanske en öl 
till den rustika huvudrätten förhöjt matupplevelsen, men det passar som bekant inte i 
detta sammanhang.   
Efter middagen blev det en kvällspromenad i Lübecks vackra centrum med sina 
imponerande kyrktorn och katedraler. 
 
Söndag morgon och dörrarna hade slagits upp till Mövenpick’s imponerande 
frukostbuffé. Spansk omelett, bacon, yoghurt, alpen müsli, mörkt bröd med 
emmentaler och en klick honung samt några koppar kaffe. 
Jag tog en taxi till flygplatsen för � 13. I planeringsrummet fick jag hjälp med väder för 
hela sträckan, inklusive Danmark och Sverige. Det blev full visitering och uppvisande 
av cert och legitimation innan jag blev eskorterad ut till flygplanet.  
 
 
 



Flygplansytorna var täckta av dagg och 
solen sken från klarblå himmel. Wonderbar! 
Det fanns uppskattningsvis 110 liter bränsle 
kvar i tankarna vilket var på marginalen med 
45 minuter extra så tornet guidade mig till 
tankstationen. 50 liter 100 LL gick på ca � 
100 inklusive utmärkt service. 
 
 
 
 
 

Första klareringsgräns var väntplats RWY 07 och 
nästa blev klart starta. Lübeck TWR aktiverade min 
färdplan 06:40z och en vänstersväng ut tog mig åter 
mot November.  
Sikten så här dags på morgonen var storslagen. Jag 
gick på 2500 ft. öster om Lübeck norrut mot Lübecher Bucht. Innan passage av 

vattnet steg jag till FL55 och ställde om till 
1013 hPa. Det var stabil g-luft och Fehmar 
syntes i horisonten. Färjorna mellan 
Rödby och Puttgarten var vackra att se på 
och det var bara att njuta.  
Ca 5 min före Danmarks FIR-gräns blev 
jag ombedd att kontakta CPH Info som tog 
emot och bad mig rapportera när jag 
nådde Lollands kustlinje. Wilco! Efter 
positionsrapporten förklarade jag min 
avsikt att sjunka till 2500 ft. och gå under 
Copenhagen Area. Över KORSA VOR 
sjönk jag ytterligare till 1500 ft. samtidigt 

som jag var extremt beredd att kontakta ”Rá-skilde”. Jag fick rapport om mötande 
flygplan på 1200 ft. och jag rapporterade min höjd 1500 ft. på QNH 1024, looking out. 
En minut senare fick jag veta att vi 
hade passerat varandra. Efter 
Copenhagen Inner Area steg jag 
åter till 2500 ft. och fortsatte mot 
NORA. Vid kustlinjen låg jag kvar 
på kurs 27˚ för att gå fri från C-
luften ovan mig och steg sedan till 
5500 ft. ut över Öresund. 
Copenhagen bad mig byta till 
Sweden Control och synen av 
Kullahalvön omringat av blått hav i 
kristallklar luft blev denna utflykts 
vackra Grande Finale.                      
 
Väl mött, 
Niklas Eek   
2007-04-14/15    


