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Nu har Malmö blivit
ett namn pa världskartan
—

Malmö har blivit en plats pa världskartan, mässade

mecenaten Bodström, tillika utrikesminister, fran talarsto
len.
Ceremonin, som foregicks av Alte Kameraden och
andra klämkãcka tongngar, forvandlade i ett slag Mal
mO bade till FN- och universitetsstad. Rappt till tusen
avdraperade trenne ynglingar beviset for detta skylten
pa FN-skrapan pa Citadellsvagen 29— där dot kontinen
taft och naturligtvis i bltt star: The World Maritime
University.
—

• VISKADE

Sjofartsuniversitet, viskade flagon till Arne Lund
berg, soin hade uppenbara problem att konversera he
dersgasten och invigaren par preference Mr C P Srivas
tava fran Indien:
Jä, ja, hOrde vi Mr Lundberg upprepa vid alla de
tillfällen som stod till buds.
eller kanske snarare dàligt
Men han àr i gott
sallskap, han Lundberg. Pamparnas pamp, Nils Yngves
son, som strategiskt placerade sig pa parnassen, d v s
sjOfartsuniversitetets tak, lãr heller inte kunna mycket
mer an “jä, jä” pa engeiska. Dà ftr gudskelov utrikesmi
nistern nagot bãttre.
Pa den internationella skolgárden vimlade det av
kanda och okända ansikten i regnbágens alla far
ger. Morkhyade representanter fran mängder av u
lander blandade sig med mer eller mindre sol- och
sonderbrända kommunalpampar. Rödast och gran
nast var givetvis Nils Yngvesson, som avbrutit torp
semestern for evenemanget.
Den poetiska âdran i det hârda politiska klimatet i
Malmö foretrãddes av Jan Svärd därav poesin rOd i
bade ansiktet och själen och pa slipsen.
—

Som om vi inte ailtid har varit det, muttrade en foga
förodmjukad brandchef Bengt Lindell:
Men det var ju en fasligt lang väntan pa en sà kort
ceremoni.
—

P Stan kan dock förtãlja att han fOrhOll sig lugn under
hela ceremonin. Alla pressfotografer till trots.
I vassen smog avgangne MKB-ordforanden Rolf
Pbhlsson, som lyckades snappa upp nfigra uppmuntran.
de ord fran alla de vOlklädda partikamrater som dammat
av gà-bort-kostymen fOr dagen. Och Nils Hone! syntes
som vanligt bela tiden làngt utanfOr vassen.
Kvinnosidan var som vanligt mer sparsamt företrädd.
Vi skymtade dock Margit Gennser (m) iklOdd en kreation
i knallig partifarg. Ett par meter dOrifr?in stod en fOrvir
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• LANGTRAKIGT

Oh, det var langtr&kigt det bar, konstaterade mode
rate Lundberg, Roland alltsá, som ãr van vid hàrdare
takter.

C

• 126 NATIONER

UtanfOr vOrt nya och vãrldens enda sjOfartsuniver
sitet vajade fanor frOn 126 olika nationer. Huruvida den
norska vajade mest var dock omojligt att Se. Det blaste
namligen hOrt.
Ilur som heist. FOre den hett efterlangtade och
fOr
forsenade lunchen blev det snabbsightseeing
Mal
I
tvärsan
och
hOrsan
fardades
De
delegaterna.
mO I bussar fOrsedda med rekiani for en nyligen
nerlagd kvallstidning i MalmO. Men man kunde ju
inte se bakom solbrännan om sossarna rodnade.
talare
I ROdhuet hOlls det sO tal pa tal pa tal dOr alla
utnikes.
VOn
FN.
och
MalmO
varandra,
tackade andra,
minister hann ocksO konstatera att “bade vader och vind
Han glomde att saga att
Onnu speiar en roll pa havet”.
det kan var blOtt ibland.
langsta
so fick mannen med troligtvis en av världens
University
Maritime
World
The
for
titIan ordfOrande
och generalsekreterare fOr The International Maritime
Organisation (puh) Mr C P Srivastava en sillagumma
eng
med rullebör av Arne Lundberg. OversOttningen till
elska fick man i brist pa Oversattning iOmna dOrhOn.
—
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• LACKER LUNCH

—

—

rad Karin Ahrland, som av den hemska batten att dOma,
sOg Ut som om hon trodde det var Derby i stället fOr
invigning.
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Var annars om inte högst upp piacerade sig kommunairádet
Yngvesson. Men sâ viii han vOl garna ta Of sig en bit av Oran
tIll aft Maimö gatt och blivit FN-stad

C.

Darefter vidtog lOcker lunch i Santa Canudes Saloon
fOrskrOck
d v s Knutasalen. Vid sossebordet hade nOgra GS Wnila
ta fargstarka sjOfartselever fOrirrat sig. Men Mr
frOn Kamerun fOrsOkrade oupphOrligen:
It’s lovely! It’s lovely!
FrOgan Or om han tyckte detsamma nOr han tog spett
kakarm till graviaxen.
—
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