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Gronsakstorget i Baja, en dag i maj 1980. Baja - huvudstad i provinsen B6cs-Bodrog, 156 km soder om Budapest och med ca '125 OO0 inv$nare

SJ-man grtinsakshandlare i U ngerr
I Men vad ser jag. . . Ar det
inte td.gmiistare Hannes Ldf-
stzg frAn Farsta, som stAr bak-
om gr<insaksstAndet och sdljer
potatis,. morcitter och andra
grrinsaker?

Jo, minsann, det or Hannes
Lrifstig, men hur i Herrans
namn har han kommit hit och
varfcir stir han hdr och sdljer
potatis? Vi triiffades ju fcir inte
sA ldnge sedan pA vAr gemen-
samma hemmaplan och dA
nAmnde han ingenting om det-
ta. Nu trdffas vi igen. Hannes
slipper inte undan, nu mAste
han helt enkelt ldgga pappe-
ren pA bordet.

- Hannes, berStta om detta
otroliga, hur Ar det fatt, hur

kom det sej att just du hamnat
i sodra Ungern pA ett gron-
sakstorg och sdljer rotfrukter?
Bilden ljuger inte, det dr du
och ingen annan som delar ett
utrymme pA grcinsaksdisken
med andra grcinsaksodlare?

Nu bcirjar den annars tAmli-
gen tystlAtne Hannes berdtta,
hur det brirjade och det fort-
satte och hur det kom sig att
han nu frir sjunde gAngen
Atervdnt fr&n "papa" och
"mama" i den lilla lantbruks-
byn Davod, 160 kilometer scj-
der om Budapest.

Hela historien har sin upp-
rinnelse pA Stockholms cen-
tral och expresst&get "Ski-
ningen" n5gon gAng i bcirjan

av 60-talet. En frir Hannes dA
obekant, yngre man kontakta-
de t&gmiistaren Hannes och
frAgade om han - tAgmdsta-
ren - kunde ombesorja sA att
den yngre mannens far, som
skulle resa med SkAningen. i

Malmci kom pA rdtt tAg mot
Sassnitz och Berlin. Sjzilvfallet
kunde llannes ordna den sa-
ken och under samtalets gAng
fick han ytteriigare en resendr
mot Ungern att ta hand om.

Hannes och hans kollega pA
Sk&ningen den hbr dagen be-
slutade ocksA att bjuda gam-
lingarna frAn Ungern pA kaffe
och smcirgAs i restaurangvag-
nen. Men det var tydligen inte
ldtt att fcir dessa ungersktalan-

de frdmlingar forklara att man
ville bjuda pA kaffe i en annan
vagn. Till slut fick han gd:ster-
na att ta varann i hand och
Hannes kopplade pA. Det blev
m a o modell "ringdans" in-
nan man kom till restaurang-
vagnen.

I Malmo kom den gamle
mannen med en femkronors-
sedel och ville betala kaffet,
men NIX. Bjudet dr bjudet,
men fcirklara det den som det
dA kunde. Hannes stoppade
sedein i mannens kavajficka,
tecknade sA gott han kunde
bilden av kuvert med frimdr-
ke, gav adressen. Hannes dr
ndmligen filatelist och ville
gdrna ha ungerska frimdrken.




