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Gavra dr en liten by i centrala Makedonien. norr om Thessaloniki. Hiirifrin
uwandrade en stor del av befolkningen
till Sverige under slutet av 1960-talet
och biirjan av 1970-talet for att arbeta. De allra flesta hamnade i Smiland,
i de tunga industrierna runt Lessebo.
Gavraborna som kom till Sverige var jord-

stitutets gasrhem i Kavalla. Genom
interviuer med arbetskraftinvandrarna
frin Gavraoch derasfamilier har Olofsson
och Thomell kunnat karthgga livet bide i
Greklandoch i Sverige.
Bokenftretsaralltsi kring byn Gavraoch
de socialaoch poliriska faktorernabakom
Gunnar Olofsson och ThomasThomell
en generationsbeslut att limna Grekland.
har skrivit en bok som handlar om just
Den tangerarskilen till Sverigesbehov av
dessa arbetskraftsinvandrare,fast kanske arbemlraft, men har sim fokus pi den gremer om derasidentiteter som uwandrare.
kiska kontexten.Frirfattarnatinskarskildra
Gaura. Historien om en grehishby och d.ess "det stora i det lilla', varpi Gavrabornas
inudnare lr resultatet av ett sociologiskt livshistoriervdvsihop med Greklandsoch
forskningsprojekt. Olofsson dr professor Balkans politiska hisroria. Gavraborna
i sociologi vid.Linn€universitetet i V:ixji,
skildrashar i ljuset av 19O0-taletshisrorisoch Thomell ir sociologoch bibliotekarie, ka omvdlvningar;befolkningsutbytetmed
Tirrkiet under 1920-talet,andra vdrldskrikanske mest kind for Medusahsaresom
tidigare ftirestindarefor SvenskaAtheninget och den ryskaockupationen,inbcirdesbrukare, de odlade frimst tobak, och nlr
den amerikanska tobalsindustrin tog iiver
marknaden si ftirindrades ftirutsittningarna fbr att leva pi detta jordbruk i iistra
Minga av byborna
Medelhavsomridet.
kom di att limna Gavra for att siika arbete
i Thessaloniki och i norra Europa.

1 8 - ur ous e 34i4,z o r3

kriget i slutet
av 1940-tdet samt juntaregimenpi 1970-talet. Det ir oclai en
historia om klassoch politik, dir minga av
byborna blev medlemmar av kommunistiska organisationerunder efterkrigstiden.
AIlt detta priiglade deras upplevelserav
Sverigeoch arbetet pi fabrikerna. Minga
valde att efter pensionenflytta dllbaka dll
Gavra, medan andra stannadei Sverige.
Gavra 1r idag en hybridmiljd, dd.rminga
aspekterav vardagslivetpriiglas av de intryck som itervdndarnafick av Sverige.Rrirande exempeler den nikfria avdelningen
i kulturftireningenslokaler i Gavra och de
svenskinspirerade
tridgirdarna. Det vdcker
frigor om identitetsskapande,
om atr vara
grek i Sverigeoch svenski Grekland.
Gaura. Historien orn en grehish by och
dess inu,inare ir en gripande berittelse
om folkftirfyttningar, politisk ftirfoljelse,
riverlevnadssrrategier och familieband
genom 1900-raler.Styrkan med boken
ir just hur fcirfattarnakny,ter an individ_
historier till polidsk hisroria utan art bli
sentimentala.En mycket liisviird bok ftir
alla som ir intresseradeav Greklandsnutidshistoriamen ocksi h6gst akruell i dessa
tider av rikad fremlingsfientlighet och
invandringsskepsis.
Ingrid Berg

