
TYSKLANDS  PREMIÄR  

Den 20 september var det dags för S-IU att flyga en tung trio till ett av Europas 
angenämaste vitvinsdistrikt. Vi skulle för första gången flyga i Tyskland och varva 
äventyret med några dagars avkoppling och god mat.  

En lyckad resa börjar som bekant med förberedelser. Just dessa fick extra 
uppmärksamhet då Tyskland har en lite annan luftrumsindelning och andra rutiner än 
vi har i Sverige. Varken Sören eller jag såg fram mot att få en tysk utskällning så vi 
delade upp förberedelserna så att Sören 
beställde kartor, hotell och kollade vädret medan 
jag färdplanerade.  
Tysklands AIP är inte lika tillgänglig som vår. Man 
ska köpa ett abonnemang för €320 för att ens få 
en glimt av den. FPC var istället mycket 
hjälpsamma med att kopiera "differences to ICAO 
standards, airspace classification, och ett 
dokument som ungefärligt motsvarar vår VFR 
guide”. Baksidan av Jeppersen’s VFR karta samt 
Botlang manualen i vårt planeringsrum ger också 
bra information om flygning i Tyskland. 
Vi satte fokus på beräkningar av vikt & balans samt start prestanda då vi skulle flyga 
med maximal vikt. Enligt beräkningarna bidrog den danska delen av besättningen till 
att min genomsnittsvikt ökade med 20 kg!?   
Besättningen var tung men bagaget var spartanskt vilket tillät strax över 
standardtankning. Med denna tankning kunde vi hålla oss i luften 3.5 timmar men 
den totala flygtiden från Höganäs till Trier var uppskattad till ca 4.5 timmar. Med 
navskivan i ena handen och kartorna i den andra kom vi fram till att det skulle bli 
lagom med en bensträckare och bränslepåfyllning strax söder om Hamburg. 
Jepperssen’s VFR karta åskådliggjorde en uppsjö med flygplatser i Hamburg 
området. Efter lite bläddrande i Botlang manualen var antalet intressanta flygplatser 
reducerat till några få. Mer detaljerad info om flygplatserna hittades på 
www.airports.de.  
Förutom att flygplatsen skulle ha 100 LL fick den gärna också ha en bra restaurang. 
EDXQ/Rotenburg sydväst om Hamburg är en AFIS flygplats som reklamerar med ett 
"pilot bistro", så valet var lätt. Nytankade på EDXQ skulle vi kunna flyga resterande 
distans till EDRT/Trier-Föhren nära Luxemburg (www.fliegerclub-trier.com).  
Tyskland har massor med flygplatser vilket känns bra om man av någon oplanerad 
anledning behöver landa. I frekvenslistan skrev vi in alla alternativflygplatser i tur och 
ordning längst routen, men bara flygplatser med stråk/bana över 650 meter. Vi 
noterade beläggningar, bränsletillgång, tfn nummer, adresser och annat som kunde 
vara till hjälp. Slutligen skrevs alla flygplatskort ut och sattes i en pärm som vi tog 
med i cockpit.  
Innan vi gav oss av hade vi enats om att inte skulle genomföra resan om 
väderprognoserna blev tvivelsamma. Vi var överens om att resan kunde skippas så 
sent som i luften om någon av oss kom i tvivel. Om vi skulle tvingas att bli stående i 
Trier så var vi också överens om att vi i värsta fall fick lämna S-IU, flyga reguljärt hem 
och hyra en pilot för att hämta hem S-IU då både Sören och jag hade möten direkt 
efter planerad hemkomst.  
Vi minskade den ursprungliga resan från 6 till 4 dagar för att få en tillförlitligare 
väderprognos.  

http://www.airports.de
http://www.fliegerclub-trier.com


Sören höll noga koll på prognoserna veckan innan avresan medan jag förberedde 
och planerade flygningen. Vi stämde av per telefon på kvällarna samtidigt som Sören 
förhörde mig i katabatiska och geostrofiska vindar, isotermi och berättade om 
lågtrycksmönster. Tack vare Sören kunde jag för första gången i mitt liv se en annan 
sida av väderflickorna på TV4. 
Kvällen innan resan träffades vi på klubben för att genomgå vädret och planeringen. 
Prognoserna såg fina ut men det fanns ett lågtryck nordväst om Luxemburg som vi 
ville hålla öga med.  
Samma kväll skickade jag in 2 stycken ATS färdplaner till FPC. Sen ringde de upp 
mig för en uppskattad privatlektion i hur man skriver FIR-passager korrekt i ATS-
färdplanen. Dessutom gav de mig utökad tillgång till deras webservice så att jag 
numera kan lämna ATS färdplan utomlands via FPC Arlanda. Det enda som 
saknades var att de bjöd mig på middag. Det är ingen hemlighet att jag flera gånger 
har blivit positivt överraskad av FPC service och bemötande.    

Onsdag morgon kl. 09.57 startade Sören på Höganäs för att logga ytterligare 20 min 
flygning till Landskrona där 130 kg leende Nils skulle gå ombord. Efter en fin landning 
på 34'an fick vi kaffe och chokladkaka av Ulf i 
klubbstugan medan vi väntade på Nils.           

Vi hade bestämt att jag skulle flyga andra 
benet från Landskrona till Rotenburg via 
Danmark då Sören redan flugit mycket i 
Danmark.  

Kl. 10.55 steg trion med flytvästar runt halsen ombord och färdplanen aktiverades 
hos Malmö CTRL innan vi gick över till Copenhagen INFO. Jag meddelade vår avsikt 
att gå mellan Roskilde och Kastrup CTR vidare söderut mot Maribo under 1500 ft.  
Enda trafiken denna morgon var en F-16 som passerade oss på 900 ft. i höjd med 
Køge. Vi avstod från att köra ikapp med Danish Airforce och fortsatte i 107 knop GS 
på sydlig kurs. Söder om Kastrups kontrollerade luftrum var vi fria att stiga till 4600 ft 
för att gå över Fehmarnbelt. Nära FIR gränsen fick vi besked av Copenhagen INFO 
att ställa in 7000 på transpondern och kontakta Bremen INFO. Efter en kort 
presentation av sällskapet och våra avsikter fick vi en ny transponderkod och 
fortsatte söderut på 4600 ft. Vi lärde oss att det underlättar kommunikationen med 
områdeskontrollen i Tyskland om man uppger platsindikatorer för start och 
landningsplats vid första kontakten. Det duger alltså inte att säga ”to Rotenburg…”, 
inte heller ”to Rotenburg 18 nm southwest of Hamburg”. Men säger man istället ”to 
EDXQ” så fungerar radiopratet bra.     



Vi fortsatte över Neustadt, Timmendorferstrand m.fl. tyska badorter och vidare mot 
Lübeck.    

Vår färdlinje låg öster om Hamburg CTR, men genom Hamburg E-luft. Sören 
dubbelkollade luftrummens höjder på GPS’en och i kartan under tiden jag flög. 
Bremen FIR var lika lättfluget som hemmavid och ATC talade god Engelska. Vi hade 
motvind och fick leva med en GS på ca 105 knop.  
Strax innan vårt fix Lauenburg, sydöst om Hamburg, ropade Bremen INFO och gav 
oss lov att snedda direkt västerut mot Rotenburg. En stund senare var det dags att 
lämna Bremen INFO för att ropa Rotenburg med callsign ”Wümme INFO”. Vi fick 
upplyst bana i användning medan vi sjönk från 4600 till 1500 ft. och meddelade att vi 
avsåg angöra höger bas för landning bana 24. Det blev inga protester mot högervarv 
så vi fortsatte sjunka och rapporterade på höger bas och final innan hjulen tog i 
marken på 806 x 30 meter asfaltbana 2.3 timmar efter start i Landskrona. Sören 
frågade pikande om tyskarna borde ”bredda banan” för mig? 
På radion frågade vi tornet efter taxiinstruktioner till tankplatsen vilket de var 

behjälpliga med. Vi fick i 102 liter 100 LL och 
slapp av med €208 i kontanter plus en 
landningsavgift om € 6,70. Med lite 
huvudräkning kunde vi konstatera att vår 
bränsleberäkning på 40 liter i timmen var 
korrekt, med marginaler. 38,93 liter per 
timme blev den reella förbrukningen ESMH – 
EDXQ inklusive 2 starter.  
Den ”pilot bistro” som vi hade stora 
förväntningar 

på serverade 
kallt kaffe och 

10 stycken minst ett dygn gamla bullar med svettiga 
pålägg. Sören och jag åt vars en bulle och Nils åt 
resterande 8 bullar. Förfärligt, men hungern drog för 
ett ögonblick undan mattan för vår gourmetresa.   

Efter tankning och mat var det så dags för Sören att 
åter ta befälhavaransvaret. Med motoruppkörningen 
avklarad fick Sören meddelande om att banan var fri. 
Vi ställde upp på 24’an och startade kl. 14.17 och 
tackade för oss efter det att ATC bekräftat aktivering 



av färdplanen mot Trier. Sören meddelade Bremen INFO att vi startat EDXQ och 
avsåg gå mot EDRT. Första benet var spikrakt i 1.8 timmar från Rotenburg till 
Koblenz. Men vi skulle flyga nära en hel del C, D och E luft samt Köln och Frankfurt 
så det fanns anledning att hålla uppsikt och vara med på kartan. Det var lite disigt så 
Sören valde att stiga till 5600 ft. för att komma över ”locket”. Att färdas på denna höjd 
gör också att man slipper en del turbulens samt lokal VFR trafik som ofta håller till på 
de lägre höjderna.  
Strax innan Köln gick vi över till Langen INFO 
samtidigt som GND började höjas till omkring 
1500 ft. Norr om Koblenz mötte vi moln så vi 
sjönk till 4200 ft. samtidigt som GND nu nådde 
upp till 2200 ft. på sina ställen. Över Koblenz 
svängde vi väster ut för att följa Moseldalen ned 
mot Trier.  
Det var fantastiskt att beskåda dalgångarna. Vi 
såg vinodlingarna och några av vinslotten som 
vi skulle besöka under de kommande dagarna. 

Sören lämnade Langen INFO och ropade Trier INFO som meddelade att bana 23 var 
i användning. Banan är 1200 x 30 meter och ligger 665 ft. AMSL. Efter 2.1 timmar 
och en fin landning fick vi taxningsinstruktioner mot plattan och vidare till vår 
parkeringsplats. Det var skönt att vara framme och personal från tornet kom ner för 
att hälsa oss välkomna samtidigt som vi fick instruktioner för 3 dagars parkering. S-IU 
lastades ur, förtöjdes, rodren surrades och alla luckor och dörrar låstes.  

Jag hade beställt en 
mellanklassbil typ 
VW Golf av Eurocar, 
men de tyckte att en 
Fiat Grande Punto 
fick räcka till oss. Nu 
blev det Nils tur att 
vara befälhavare och 

innan vi lämnat parkeringen konstaterade vi 
att Fiatens övervarvningsskydd bröt vid 6800 
rpm.      



Hotel Altstadt låg mitt i centrum av den vackra byn Trier. En god 
restaurang stod högt i kurs efter vår skräckupplevelse på ”pilot 
bistro” i Rotenburg. Incheckningen på hotellet gick snabbare än vår 
Fiat och snart hade vi en öl i handen och läcker mat på bordet.   

Efter maten tog vi taxi till en av Sörens och Nils 
gamla bekant, vinbonden Ebenhard von Kunow som 
har slottet Weingut von Hövel. Dr. Ebenhard tog 
mycket glatt emot oss medan 4 glas ställdes på 
bordet tillsammans med grova bröd bitar och ett fat 
lokala ostar. Vi provade 2005 års Riesling Auslese, 
Goldkapsel, Spätlese, årgång 2003 och… Efter ca 3 
timmar tror jag vi tog taxi tillbaka till hotellet?  

Torsdagen startade med en gedigen frukost på hotellet. Vi laddade med ägg och 
bacon och botaniserade bland tyska smörgåspålägg innan vi körde till Bernkastler för 

en första vinauktion. Vi provade ett 30-tal Risling från 
2005 och besökte Weingut Dr. F. Weins-Prüm i 
hemmet för att prova 
ytterligare ett 10-tal 
viner innan lunch.         

Lunchen avverkades på en trevlig 
bergsrestaurant som serverade 
kötträtter som grillats över torkade 
vinstockar.   

På vägen upp till restaurangen passade vi på 
att kolla druvorna medan vi njöt av vyerna.          



Kvällen var vikt till 
middag och prov-
smakning med Dr. 
Loosen som även han 
är vinmakare. Vi 
avnjöt patéer, korvar, 
skinkor och diverse 
lokala delikatesser till 
de påfallande goda 
vinerna.   

Vi hann även uppleva Bernkastels gamla charmiga 
centrum där herrarna sjöng vackert i kör på torget.  

Fredagen började även den med en lång frukost innan 
vi promenerade till vinauktionen över alla; die Grosser 
Ring. Här fick vi äran att prova nära 60 av toppviner 
som skulle säljas på auktionen. Sen drog auktionen 
igång och vi smakade alla 60 vinerna en gång till.     

Som piloter följde vi väderutvecklingen 
noga och konstaterade med hjälp av 
apotekets barometer att vädret skulle bli 
bra på lördag

   

Kvällen fördrevs med en 6 rätters på en 
utvald restaurang innan vi återvände till 
hotellet för 8 timmars ordentlig sömn.  
Det är kanske på sin plats att i detta 
sammanhang klargöra att man inte 
dricker 120 glas vin, utan spottar och är 
alltså fullt körbar när man lämnar 
auktionen.  

Lördagen började tidigt med färdplanering. DFS (Deutsche Flugsicherung) ringdes 
och faxades för inlämnande av färdplaner så snart de nya driftsfärdplanerna var 
upprättade. DFS faxade tillbaka en uppdatering av NOTAM på sträckan i Tyskland. 
Väder gick inte att få från samma ställe utan vi blev hänvisad till en väderservice via 
telefon som kostade pengar, men som tyvärr inte fungerade med utländskt 
mobilabonnemang!? Vi ringde istället FPC på Arlanda och bad om att få tala med 
MET som hjälpsamt läste upp vädret på sträckorna i Tyskland, Danmark och Sverige. 
Lågtrycket som hade legat nordväst om oss hade kommit närmre som befarat men 
låg nu stilla över Luxemburg strax väster om Trier. Det var CAVOK eller bra flygväder 
längst routerna enligt TAF’ar och MATAR. 
Vi hade bestämt oss för att flyga samma väg tillbaka då vi saknade kartor för att gå 
längre österut. Detta medförde också att vi bekvämt kunde vända upp och ner på 
frekvenslistan denna tidiga morgon.  
Flygplatsen Trier-Föhren, som även den är en AFIS flygplats, öppnade kl. 10.00 på 
lördagarna. Vi träffade en tysk pilot från Dresden som just landat sin Archer II på 



EDRT. Han hade varit på flygsemester i Sverige för 3 år sedan och delade glatt med 
sig av sina färska vädererfarenheter österut i 
Moseldalen. Det låg nämligen ett väntat dis 
över dalen även denna morgon.  
Efter daglig tillsyn, 0.5 liter olja och 88 liter 
100LL samt €18 i parkeringsavgift var det 
dags för mig att be om väder och bana i 
användning. Då motoruppkörning var avklarad 
fick vi besked att bana 23 var fri. Med 
höjdmätaren på 665 ft. drog vi iväg längst den 
1200 meter långa asfaltbanan kl. 10.45. Direkt 
efter start bad TWR oss att svänga höger, 
förmodligen för att undvika byn i banans förlängning? Vi bankade ödmjukt med tanke 
på att vi steg med maximal last samtidigt som vi flög på relativt låg höjd i en dalgång. 
Efter att vi tackat för besöket gick vi över till Langen INFO. Nu hade vi fått bra kläm 
på hur vi skulle använda platsindikatorerna vid första kontakt med områdeskontrollen 
och vi rattade in vår nytilldelade transponderkod. Locket av morgondis gjorde att vi 
steg till 4200 ft. men det var återigen en förnöjelse att beskåda Mosel och 
vinmarkerna uppifrån.   

Det talades mycket på Langen INFO och 
i höjd med Koblenz fick vi syn på en 
Airbus inte så värst långt från oss. Vi 
frågade INFO efter ”känd trafik i 
området” men fick inget svar. Frankfurt, 
som är en av Europas största hubbar 
ligger strax sydost om Koblenz.   
Resan norrut gick som smort med tail 
wind och nära 135 knop GS. Efter någon 
timme bytte vi till den betydligt lugnare 
Bremen INFO och presenterade oss på 
nytt. Denna gång hade jag glömt att 

ringa Rotenburg för PPR innan vi startade från Trier, så det var bara att be Bremen 
INFO att kontakta dem. Efter en minut hade de ringt Rotenburg och meddelade att vi 
var välkomna.   

Följande del av berättelsen kan man kanske lära något av? 12 nm söder om EDXQ, 
Rotenburg var det dags att lämna Bremen INFO för Wümme INFO. Jag presenterade 
oss och frågade efter trafik och bana i användning. Ingen trafik i varvet och bana 08 
var i användning. Jag rapporterade min avsikt att angöra medvinden i högervarv om 
8 minuter för att landa. Wümme INFO meddelade att segelflygområdet söder om 
banan var aktivt och att vänstervarv gällde. Vi påbörjade vårt sjunk och anmälde att 
vår avsikt att korsa banan på 2500 ft. för att angöra vänster medvind.  
Tvärs banan rapporterade jag åter höjd och position samt att jag avsåg sjunka norr 
om fältet för att angöra ”left downwind for landing RWY 08”. Wümme INFO 
bekräftade att meddelandet var mottagit. På 1400 ft. rapporterar jag att S-IU angjorde 
vänster medvind för landning RWY 08 och Wümme INFO bekräftar åter igen. På 
radion hör vi ”DE-XXXX 1400 ft. approaching the field!?” Wümme INFO svarar inte 
på det märkliga anropet men vi tänker 1400 ft! Samma som oss? Ligger flygplanet i 
varvet eller vad? Alla i S-IU håller utkik. Jag rapporterar igen när vi svänger vänster 
bas, och ännu en gång när vi svänger upp på finalen RWY 08. Wümme INFO 



bekräftar båda meddelandena. Efter att ha dragit 3-steget klaff riktar jag in S-IU för 
landning och ber till sist om en windcheck när vi ligger på kort final. Till vår stora 
förskräckelse ser vi en Cessna som gått i högervarv och som kommer svepande 
under oss. Flygningen ser okontrollerad ut och vi tror att Cessnan är på väg att 
haverera vänster om tröskeln bana 08. Jag drar på full gas och ropar ”S-IU contact 
with Cessna below on short final, go around”. Vi tittar alla förskräckt på Cessnan som 
nu ser ut att klara manövern och kommer in över bana 08, precis under oss. Vi är 
tunga och det gick segt att vända S-IU från sjunk till planflykt några hundra fot över 
banan.  
I detta ögonblick tog vi för givet att Cessnan skulle landa, men när banan tar slut och 
vi är över flygplanet så ser jag att vänster vingspets på Cessnan (vingspetsen var allt 
vi kunde se uppifrån vår lågvingade Piper) fortsätter utan att landa och utan ett ord 
på radion. Föraren klarade inte att landa Cessnan på 806 x 30 meter bana och drog 
nu på för att åter stiga, upp mot oss. När detta obehagliga faktum stod klart, tappar vi 
totalt ögonkontakten med Cessnan då den färsvann under/bakom vingroten på vår 
Piper. Faktumet kom som en kalldusch då vi låg relativt nära varandra.  
Cessnan under oss är högvingad (piloten ser inte rakt upp) och vi är lågvingade (ser 
inte rakt ned). Cessnan hade förmodligen också tre gånger bättre stigprestanda än 
vår tungt lastade Piper.  
Jag trodde att jag redan var koncentrerad, men nu fylldes vartenda blodkärl i hjärnan 
och svetten kom i handflatorna. Utan ögonkontakt med ett tyst TWR och en lika 
knäpptyst pilot under oss som stigande kom närmre, ropade jag Wümme INFO ”S-IU 
negative contact with Cessna request immediate separation” samtidigt som Sören 
hjälpte mig ta in sista steget klaff för att förbättra vår stigprestanda.  
När jag kräver separering av Wümme INFO inser jag att även tornet varit knäpptyst 
den sista tiden då skådespelet pågått i ögonhöjd mitt framför näsan på dem. TWR 

har dessutom 360° panorama över 
inflygnings och utflygnings sektorer samt 
medvinden. Jag meddelar att ”S-IU over 
Cessna turning south” för att undvika en 
katastrof. Sören lyckas åter få kontakt 
med Cessnan på sin högra sida. 
Cessnan var också på väg åt höger så 
jag ropade igen ”S-IU correction” och att 
vi gick rakt fram i förlängning av bana 08.  
Att ha en bra pilotkollega i höger sits var 
lyx i denna situation. Sören förstod att jag 
skulle flyga S-IU samtidigt som 

situationen var stressig och han avlastade mig genom att klart tala om att han hade 
ögonkontakt med Cessnan medan jag flög bort från fältet. Efter att ha åter ha nått 
höjd meddelade vi på nytt inträde i trafikvarvet på vänster medvind. Samtidigt som 
jag ropar ”S-IU turning left base RWY 08” ser Sören att Cessnan åter igen gått i 
högervarv, ännu en gång flugit rakt igenom segelflygsektorn, svänger höger bas och 
kommer rakt mot oss – hemligt förståss utan att avslöja sig på radion. Jag ropar 
”correction S-IU extend downwind until Cessna is on ground”. Nu hör vi Wümme 
INFO som åter bekräftar vårt meddelande. Cessnan landade och vi angjorde så 
småningom finalen, landade och taxade spottande och fräsande förbi Cessnan 
vidare mot tankanläggningen. Sören vred sig i högersitsen men avstod vänligt från att 
fråga om ”bredda banan” den här gången. EDRT till EDXQ tog 2.1 timmar inklusive 
”go around”. 



Under tiden vi fyllt bränsle i tankarna och promenerat tillbaka till tornet hade jag 
hunnit behärskat mig en aning. Jag fick syn på föraren till Cessnan, presenterade mig 
lugnt och frågade om piloten ansåg att jag uppträtt fel i trafikvarvet? Cessnaföraren 
såg frågande ut (?) så jag förklarade att jag just försökt att landa Sierra India Uniform 
på bana 08 när jag fick Cessnan under mig på kort final. Att jag avbrutit landningen, 
tappade kontakten med Cessnan när denne steg under mig, bad tornet om 
omedelbar separation för att undvika en vertikal kollision. Skamset bekände föraren 
att denne hört mig på radion men inte hade kunnat hantera situationen då det var 
pilotens första EK-nav. En acceptable ursäkt, men jag kunde inte låta bli att lugnt 
understryka vikten av att flyga trafikvarvet i rätt riktning och använda radion.  
Jag fortsatte upp i tornet där jag nätt och jämt hann öppna dörren innan jag fick en 
upprörd klagosång om hur Cessnan från flygskolan flugit mot trafikvarvet, genom 
segelflygsektorn, under oss på finalen, etc. Jag talade om att jag upplevt vår närhet 
som obehaglig och frågade varför tornet varit passivt när jag bad dem om 
separation? Som svar fick jag veta att tornet redan kontaktat flygskolan för ett 
allvarligt samtal med läraren och eleven (vilket svar på frågan?). Efter några 
sekunders tystnad bad jag istället tornet bekräfta att vår färdplan var avslutad. Det 
var den inte. Medan tornet ringde för att avsluta ATS färdplanen höll jag mig från att 
ställa fler frågor och bad istället om att få betala bensin och landningsavgift.  
Sören och Nils hade parkerat sig på ”pilot bistro” uteservering. Bistrot bjöd på lika 
gamla bullar som sist. Vi beställde wurstar och kaffe i hopp om att det inte kunde bli 
fel. Men ack, de Tyska kvalitets-wurstar hade ersatts av finmalda pölsor och Nils 
undrade om han hade fått brunt te i sin kaffekopp? 
Cessnapiloten, som nu hade varit i tornet tillsammans med sin flyglärare, kommer 
fram till oss på uteserveringen med tårar i ögon och bad verkligen om ursäkt för sin 
flygning. Den gedigna ursäkten godtog vi givetvis.  

Nu var det Sörens tur att flyga från EDXQ till EKAL/Allerød. I samma ögonblick som 
Sören ropar ”redo” kommer Cessnan taxande med samma förare mitt framför näsan 
på oss. Sören lyfte på ögonbrynen och Nils och jag hade inga invändningar när 
Sören ville hålla sig på betryggande avstånd från Cessnan.  
I det här ögonblicket insåg man vilken fin utbildning vi har fått i Höganäs. Att skolan 
har fått fram betydelsen av hur vi ska informera oss och bete oss när vi flyger hemma 
såväl som i andra delar av Europa. Att vår skolchef och lärare bevakande har 
fångade upp och fyllde i när det behövdes under grundutbildningen. Vi var rörande 
glada att vi inte valt samma skola som Cessna piloten.        
Efter motoruppkörning och höjdmätaren på 97 ft. ställde Sören upp och startade 
stabilt med ett steg klaff. Wümme INFO bekräftar att vår färdplan hade blivit aktiverad 

och vi tackade för hjälpen innan vi gick 
över till Breman INFO. Sören meddelar 
att vi startat EDXQ och gick mot EKAL 
samt att vi avsäg hålla oss söder om och 
under EDDH kontrollerad luft. Vi flög i 
ostlig riktning mot Lüneburg för att 
sedan svänga nordöstlig kurs mot 
Lübeck.  
Vädret var bra och vi njöt av än en gång 
av de nordtyska sandstränderna under 
oss. Vi trädde flytvästarna över huvudet 
och korsade Fehmarnbelt på 4600 ft. 
Sören tog farväl av Bremen INFO och 



presenterade oss för Copenhagen INFO. Routen i färdplanen var lagd mellan 
Roskilde och Köpenhamn och vidare upp till Allerød, men Sören föredrog istället att 
gå väster om Roskilde och meddelade ändringen till INFO. Det var livlig aktivitet med 
fallskärmshoppning i Maribo och öster om Ringsted så vi hjälptes alla åt att hålla 
uppsikt under tiden som Sören flög. Vi sjönk så snart vi kände oss säkra över vattnen 
söder om Falster för att hinna under den kontrollerade luften runt Roskilde på 1500 ft. 
På lägre höjd noterade vi att det hade börjat blåsa ordentligt. Vattnet i Roskilde fjord 
strax väster om Allerød hade kraftiga vågor och Sören bad Copenhagen INFO om en 
väderrapport. Det blåste 220/17 och Sören förberedde sig för att landa på Allerøds 
smala kuperade bana 16 med 60° sidvind från höger. Färdplanen avslutades i luften 
och på Allerød RDO hör vi att en pilot skulle starta bana 16. Banan är inte lätt att 
lokalisera om man inte vet var den ligger, men Sören hade landat på Allerød förut. 
Snart såg vi stråket och meddelar höger bas för fullstopp. Jag tänkte att det går allt 
för fort, men Sören får till en imponerande högersväng samtidigt som 3’e steget klaff 
fälls ut och farten sjönk till 70 knop då han svängde final. Efter en bestämd sättning 
kom så ”grande finale” på Allerød, nämligen en djup fåra tvärs det redan gropiga 
grässtråket. ”Man ska hålla höjdrodret i magen” för att inte slå propellern i marken 
informerade Sören samtidigt som Nils och jag iakttog förfarandet med ögon stora 
som golfbollar.  
Väl parkerade stod Nils fru och barn och väntade. Vi tog farväl av Nils, betalde 
landningsavgiften för att sedan ställa upp på nytt då jag skulle flyga sista benet hem 
till Höganäs. På med flytvästarna igen och sedan taxade vi tillbaka och ställde upp på 
bana 16. Efter start flöjlade Pipern upp sig i vinden och jag lämnade Allerød RDO för 
Copenhagen INFO. Sista färdplanen blev aktiverad och vi steg till 1600 ft. mot 
Helsingör. Vädret var strålande och vi flög över Amalienborg och vidare österut. Strax 
innan Helsingör steg vi till 2400 ft. för att korsa Öresund. Malmö CTRL tog emot på 
133.800 när vi hade lämnat Copenhagen INFO. Minuterna senare var det dags att 
ratta in Höganäs RDO där Jonny Grönqist lät meddela; ”ingen känd trafik i varvet och 
att bana 14 hade använts nyligen”. Vi flög över fältet på 1600 ft., slog en blick på 
struten och sjönk i högersväng norr om Väsby för att ansluta medvinden bana 14. Väl 
på marken taxade vi till tvättplatsen, kuperade motorn för sista gången den här resan 
och avslutade färdplanen hos Malmö ATC.  
Med oss hem hade vi nya erfarenheter från att ha flugit i Tyskland för första gången.  

Vid pennan, 
Niklas Eek                  
        
              

             


