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Referat från studiebesök på flygledartornet i Kallinge  

2016-11-28. 

 

Så var det då dags igen för ett studiebesök på flygledartornet i Kallinge. En 
favorit i repris. Den 16 juni 2016 var föreningen på det första besöket och 
det gav mersmak. Denna gång med 21 stycken nya medlemmar, nya i 
betydelsen att de inte var med i juni. Även den här gången var vi på plats i 
ottan, noga räknat 08.15.  

Våra guider hette Jessica och Malin den här gången. Jessica gav oss en 
noggrann genomgång av hur luftrummet var indelat i både höjdled och 
sidled och hur man höll uppsikt genom ett otal bildskärmar. När vi var 
fullärda blev vi indelade i två grupper och insläppta i kontrollrummet i 
bottenvåningen och i tornet allra högst upp. 

Kontrasten mellan dånet utanför när planen startade och landade och 
lugnet och tystanden i tornet när flygledarna utförde sitt arbete var 
påfallande. Föreställningen höll på hur länge som helst och flera för oss 
dramatiska händelser inträffade. Vi kommer alla att minnas hur ett plan 
kom farande söderut i cirka 1000 km/tim och bad om tillstånd att landa 
trots att våra blickar följde ett annat plan på en skärm på väg in mot 
landning. Till vår förvåning fick det förstnämnda planet landningstillstånd 
och gjorde en 180 gradersgir mitt framför våra ögon och landade och 
taxade bort innan plan nummer två kom i sikte. Där kom nästa spännande 
episod. Det planet landade utan att använda sina instrument utan pratades 
ner av Jessica till några tiotals meter över marken då det drog på igen och 
steg upp mot nya övningar. 

Tack till personalen på tornet i Kallinge som låtit oss ta del av sin 
spännande vardag. Vi vill nästan alla bli flygledare nu! 

Anders Jansson 

 

 

 

 


