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bildad tunisisk personal och för spanings- och 

transportändamål. 

Icke-flygdagar p g a dåligt väder förekommer 

mycket sällan. Det är nästan med avund som vi 

svenskar på väderföredragningarna ser alla 

fronter som glider ln över Sverige och ger Er 
tillfälle till återhämtning och översyn av ma

teriel ••• Viset förekommer det lågtryck och 

fronter i Tunisien också denna äretid, men 

värdena pä sikt och molnhöjd blir sällan så lå

ga att flygning inte går att genomföra ens på 

en flygskola. 

Svenskgruppen har sina bostäder i Carthago 

(det från antikens historia så välkända Karta

go). Samhället ligger vid medelhavskueten 8 km 

från flygplatsen och 15 km från huvudstaden 

Tunis. Bostäderna är inrymda i ett och samma 

hus och är av hygglig svensk standard med cen

tral värme och varmvatten. Det låter kanske li

te underligt att man behöver centralvärme på 

dessa breddgrader, men när solen går ner blir 

det ganska kyligt. På dagarna däremot är tem

peraturen behaglig och även om inte badlivet 

direkt florerar här just nu, så händer det då 

1r och då att svenskarna tar sig ett bad i medel

haveböljorna. 

Ett finger kvar i skivan kan föra samtalet ht 
skogen! 
Impulserna för siffran, som Du elagi t, "gär in" 
när skivan gär tillbaka. Har Du kvar fingret 
phverkar ~J impulegivningen och riskerar att få 
fel nuilllller. 

SVENSKAR BYGGER GRUNDEN TILL TUNISIENS FLYGVAPEN 
Forts. från sid. 11. 

Den tekniska personalen har förutom att hålla 

flygplanparken i gott skick också att svara 

för teknisk utbildning av tunisiska mekaniker 

och flygelever. Utbildningen sker på i huvudsak 

samma sätt som i Sverige. 

Flygskolan har för närvarande tre olika typer 

av flygplan1 Saab 91 D Safir, Piper Tri Pacer 

och Piper Super Cub. De båda sistnämnda typerna 

används för AF'l'-flygning med tidigare flygut-

BARNEN LÄR SIG ARABISKA 

Barnen i skolåldern undervisas i en fransk sko

la. Naturligtvis är sprAksvårigheterna ännu 

mycket stora för dem, men förhoppningarna om 

att de snart skall förstå och tala såväl fran

ska som arabiska är goda. För de svenska fru

arnas del ges det sprAklektioner av en infödd 

lärare en gång i veckan och de flesta av dem 

har också möjligheter att lära en del av sina 

hembiträden. 

Den svenska kolonin i Tunisien befinner sig i 

ständig tillväxt genom att flera industrier 

och företag sänder personal hit för olika tek

niska projekt. Svenskarna träffas ibland för 

att uppehålla gamla svenska traditioner. På 

juldagen t ex dansades det kring granen (läs 

palmen) i solskenet utomhus. 

Sammanfattningsvis: Den svenska flyggruppen 

trivs bra i Tunisien och arbetsuppgifterna är 

både stora och intressanta. 
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