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“Màlmö har
FN-andan !“
Vi, som âker busslinje 31, ser
dem ibland nâgra av de 165
elever frn 82 lander, som stu
derar i Maln-iö. De laser vid
World Maritime University,
som lyder under FN.
FN-andan finns i Malmö!
konstaterade en tjej frmn Kina.
Under tvá r undervisas de I
Malrno. Simulerad komman
dobrygga hogst upp i skoihu
set. Datamaskiner, modernite
ter p alla omriiden.
Och foreläsare kommer hit
frn hela varlden, undervisar
—

—

gratis.

Malrnö gör en fantastisk
insats, sade en indisk profes
sor. (Fattar Turistforeningen
Stu
detta och hakar pa?)
denterna bor i bostadshotell i
centrum. Vici matdags fylls
kvarteret av de mest exotiska
aromer.
Men rnalmöborna ãr kyli
ga. Svàrt fâ kontakt. “Beror
kauske pa ert klimat”, förkla
rade en mann studentska fran
Senegal.
och
Margareta
Paret
Torbjörn Wiléen är alltsâ till
baka med “Kust och hay”, Vis
serligen utspelades prerniaren
främst pt landbacken. Men
programmet höll likväl känd,
hog Wiléen-kvalitet.
—

lugnt,
pratar
Torbjorn
konverserar med irktervjuad
och tittare. Presenterar siti
ämne utan krusiduller, men
med sidosparkar, dti sa beboys.
Stina Lundberg ár pa rätt
kOl igen efter dykningen med
David Bowie fOrra lOrdagen.
Nu àter med en frasch, val
Denna
blandad kompott.
gang hade hon mellanlandat i
Singapore, som hon gastade ::
pa sitt speciella sStt.
Och Thomas Wernersson,
málvakt i IFK Goteborg, har
vSl aidrig tidigare fitt fragor av
Stinas kaliber i omklädnings
rummet.
Sasongsfinal. Den stora bu
kettenska Stina dela med sig
av till producenten Monica
Eek, ett barn av Stinas anda,
en stark duo.
Pa bästa sändningstid i Et
tan: den tredje av SM-finuler i
korgboll, förlt, basket. Oin
tressant sa tilivida att matchen
inte blev avgorande. Minsi en
till màste spelas.
Jod, korgboll, forlàt, bas
ket, är TV-vãnlig sport. Men
en hel timme?! Jag hetvivlar
underlag finns.
BOSSE HANSSON
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