Gavra
historienom en grel<isl<
by och dessinvAnare
Hans Hohn, m.edlemau Hellenikas rednktiott
och t i d igtr e cb eJreda k t i)r.Jbr Vaster-ui k s-T i dn n ryen.

I det hdr numret av Hellenika presenterarsigTl-romasThornell,
mottagrlre avAthenviinnernaspris zor3. Ett llirnpligt tillfiille,
kan det tyckas,att samtidigt introducera hansnvligen utkornna
bok t>Gavra- historien om en g'rekiskby och dessinvinare...
Medfdrfattarc ir Gunnar C)lofsson,sociokrg precis som
Thomell och professorvid Linn6universitetet i Vrixjo.
3 r 5 sidor.Arkiv forlag

Bokenom Gavradokumenterarett gedigetforskningsprojekt
Gavrasegnaroster tala till ldsaren,
var det heller aldrignigon
om migrationenmellanGreklandoch Sverige,somThomell
proletarietsdiktatur eller nigot kommunistisktsamhdllei
och Olofssongitt i brdschenfor. Den rekommenderashdrmed
marxistiskmening som foresvdvadeGavraborna.Snarare
varmt till ldsningfor var och en som kan tinkas vara inrreshandladedet om strdvanefter materiell trygghet och ekonoserad av att fordlupa sin kunskapom betydelsefullaaspel<terav
miskt oberoende,frihetenatt bli sin egen.En klassisk,
borgerlig
grekiskoch svensksamtidshistoria.
smiforetagarvision,
om man si vill.
Navet i berdttelsendr alltsAGavra,en by i Kilkisomridet
Det var uppenbarligen
med den sortensframtidsdrommar
i norra delenav centralaMakedonien,
en av minga varifrin
som Gavrabornabrot upp i mitten av 60-talet.Flertalet av dem
ungagreker drog till Sverigefor nigra decenniersedan.Byn
kom till Sverige,
ddr bygemenskapen
forankradesi sydsmildndhar avfolkatsoch pi nytt befolkatsupprepadeginger under
ska Lessebooch pappersbruketddr. Andra orter var Klippan,
irens lopp. Efter lisningen av boken vigar man pisti art den dr
Bromolla,Nybro,Gunnebooch Vdstervik(dir for ovrigt de hdr
oupplosligenforenadmed Sverige,
i synnerhetden smildndska
radernajust nu knackasned).De svenskabruks- och industribruksortenLessebo.
bygdernaropade vid dennatid efter arbetskraft,och dit sokte
Med ett historiskt svep frin forkristen tid och framit,
sigfoljaktligenGavrabornai likhet med minga andragrekiska
noterar forfattarna de dramatiskaskeendenoch forvecklingar
(och andra)invandrare.
i Greklandoch vdrldensom in i vira dagarformat livsvillkoren
Ambitionen var att arbeta hirt och spara pengar,ofta med
for Gavraoch dessbefolkning.
Det dr Greklandsfrigorelse
forhoppningenatt efter nigra ir kunnairervdndatill en ny och
frin osmansktherravdlde,
vdrldskrigoch bolsjevikrevolution,
bittre tillvaro.Det var ocksi vad minga gjorde. Frin 8O-talet
gigantiskafolkforflyttningari Svarrahavs-regionenoch Balkan,
och framit kom Gavra att iterbefolkas och iteruppbyggasav
grekisktinbordeskrigoch mera dlrtill.
bide permanentaitervdndareoch sdsongspendlare.
Och nu
Ndr | 960-taletsutvandringsvAg
skor fart, hade byn (efter en
var det Sverigesom kom till Grekland,tillden grad att Gavra
- med forfattarnasord - numera har storre likheter mea
turkisk-grekiskbefolkningsvdxling)
existerat som det grekiska
Gavra i fyrtio ir. For ett par hundra Gavrabor gjorde en allt
Hovmantorpdn med en traditionellgrekiskby,vilketocksA
magrarelott av tobaksodlingoch annatjordbruk tillvaronallt
bokensrikhaltigabildmaterialvittnar om. Gissningsvis
dr vi flera
svirare att uthirda och emigrationendesto mera lockande.
som kunnatgora liknandeiakttagelserpi andra hAlli norra
Knappastmindre avgorandeblev den politiskaprocess
Grekland.
som boken detaljriktbenar ut. Under andravdrldskrigetoch
Skallman dristasigtill en summerandereflexioni nigra
det pifoljande grekiskainbordeskriget 194649 hade Gavrakorta ord, blir det att berdttelsenom Gavra bekrdftar hur migborna praktiskttaget mangrantenrolleratsig i kommunismen.
rationen,i mer in en mening,berikatbAdavira linder och folk.
Thomell/Olofssonskildraringiendehur de fick pliktafor detta
Den historiendr det forvissovert au fordjupasig i.
genom fortryck och trakasserierfrin de politiska makthavarnas
Slumpenvill,att sammadagsom jag sitter mig for atr skriva
och motstindarnassida.
detta, konfronterasjag med ettTT-telegram som berdttar om
Det betyder inte att den grekiskakommunismenrepresen- AlexandrosPolychronidis,
vars fordldrar kom till Sverigei slutet
terade den goda kraften,som utmanadeden onda hogern.Det
av 60-talet.For tio ir sedanflyttadehan rillThessalonikioch
saknasinte vittnesmil om motsatsenunder inbordeskrigets
dastartadeeget.Nu dr han tillbakai Sverigeigen.Han ser ingen
gar,om den kommunistiskarorelsensilldid och overgreppmot
framtid i krisensGrekland.
dem som inte valdeden militantavdnsternsvdg.Men det dr en
Hur mAngadelar hanserfarenheti LiLtoss hoppasatt de
annanhistoriain berdttelsenom Gavra.
inte blir sannsoidda.
I
Att doma av det rikhaltigainrervjumaterialsom liter
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