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KATTLEBERG. Kjell 
Brattfors fi ck i förra 
veckan tyska gäster på 
besök.

Fyra fl ygplan av 
modell Do 27 årsmodell 
1957-58 landade på 
Kattleberg Airport.

– Fantastiskt kul att 
de valde att komma just 
hit, säger Brattfors till 
lokaltidningen.

Företaget Dornier, som av-
vecklade sin verksamhet för 
cirka tio år sedan, skulle fi rat 
100-årsjubileum 2014. Do 
27 var den första fl ygplans-
modellen som tillverkades 
efter andra världskriget.

– Denna typ av maskiner 
levererades till den tyska mi-
litären, berättar Hans-Jür-
gen Götz.

Det tyska sällskapet, som 
hör hemma i närheten av 
Stuttgart, påbörjade sin 
fl ygtur genom Europa den 
25 juli. Bland annat besökte 
man Polen, Lettland, Littau-
en, Estland, Finland innan 
man i måndags kväll nådde 
fram till Sverige och Kattle-
berg Airport.

– Vi blev tipsade om det 
här stället. En utmärkt plats 
när det gäller att ta bilder 
och ett suveränt bemötan-

de av Kjell. Otroligt bra! Vi 
hoppas kunna komma till-
baka någon gång, förklarade 
en smått lyrisk Hans-Jürgen 
Götz.

Kjell Brattfors löste över-
nattning för sina tyska gäs-
ter i det nybyggda huset vid 
fl ygplatsen, som också fung-
erar som konferens- och mö-
teslokal. Dessutom var han 
behjälplig med att fi xa fram 
bränsle.

– En ovärderlig service för 
oss, konstaterar Hans-Jür-
gen Götz.

Kattleberg Airport är en 
pärla i norra Ale som långt 
ifrån alla känner till. Det är 
utan tvekan en av Sveriges 
mest hemliga fl ygplatser. 
Den används nästan enbart 
av ägaren själv.

– Det blir ungefär 40 
fl ygtimmar om året. Det är 
alldeles för lite egentligen, 
säger Kjell.

Företag och privatperso-
ner kan nyttja Kjell Brattfors 
tjänster och ges möjlighet 
att åka med i någon av hans 
AN-2:or.

– Det blir en och annan 
tur till Läsö där det går att 
rida islandshästar också. 
Närmast på tur står en resa 
till Skien i Norge där det ar-
rangeras en fl ygshow, avslu-
tar Kjell Brattfors.

Tyska fl ygplan landade i Kattleberg

Kjell Brattfors hälsar de tyska 
gästerna välkomna till Kattle-
berg Airport.

 De tyska flygmaskinerna Do 27 årsmodell 
1957-58 förbereder landning. 

 Kjell Brattfors visar upp en av Sveriges 
 mest okända flygplatser för de tyska 
 besökarna. 

– Kjell Brattfors hälsade välkommen
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