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Greklanclhar genornde sammanhangjag kommit att Pireus,och hjzilptetill med allt rnojligt,bl.a.rnedbygverka i, genom moten med m:inniskor,rned gammal gandetav en liten srisfarm sorn skulle ge kdtt till ett
och att med rnina erfarenheterfrin
och ny grekiskkultur, genom de utbyten jag fitt vara barnclaghemn-ret
delaktigi gett rnig rnycketatt varatacksarnf'or.Till clet Ernmausi Lund genomfdra en insamling av begagkommer clenbeloningjag nu tilldelas.1}ck for detta nade klider loppmarknadsforernil,skrot mm. Under
dessair larde jag rnig hjrilpligt att fdrsti och tala nyoch erkinnandel
uppmdrkstrmmande
Minga har undrat over hur det kon sig rrtt jag grekiska
i Grekland och i Kavalla.
har.nnade
Grekiska invandrare i Smiland
1959 bcirjadejag lisa den
Efter studentexarnen
jag
N:ir
till Sverigekom jag hosten 1966 att
jag
itervrint
teologiskaoversiktskurseni Lunil. Viren r96o var
i Lund. Kursen for pi studiebekulturgeografi
meclom att, unclerinspirerationav den franskepristen sftrdera
abb6Pierre i Lund, startaden fdrstaEmmaus€fuppen sok i Lessebofrir att studerabebvggelseni k6pingen
i Sverige.M var ett kollektiv som sirmladebegagnade och pappersbruket.Efter att ha visats runt i fabrikhder, forem.{l for krpprnarknader,lurnp och skrot, ken bjods stuclenternapi lunch av f'oretaget.Under
frin virt arbeteforsoktehjdlpabe- lunchen kom det ett telefonsamtal.Det var en ftiroch av rj,verskottet
pi KFUK-KFUM som sdkte mig.
bundssekreterare
h<ivande.
hade
i
Fdrbundet
Vdxjo startat en ridgivningsverkjuni
jag
i en konferenspi SigtunastifI
r 96r deltog
invandrarei Smiland. Den person
samhet
for
grekiska
jag
fick ett expressbrev
f-rin Emmausgruppen
telsendii
haft
hand orn den hadehoppatav och
forst
hade
i Lund. De hade fitt ett brev frin abb6 Pierre som som
hadebesoktGreklandoch drir kommit i kontaktmed nu s<jkteman efter nigon son-rkunde ta over.Jag tog
nigra grekiskaprdster sorn ville fi kontakt med en nattig;ettill Stockhohnoch dagenefter var jag arrstrilld
Emrnausgrupputanfor Grekland. Han f'oreslogoss i som konsulentoch tolk f<irgrekiskainvandrarei SmiLuncl och jag blev tillfrirgad orn jag kunde t'Jnkamig land rneclVdxjo som bas.
att begemig till Grekland.Ntigra dagarsenareliftade
Solidaritetsriirelsen fiir G reklands demokrati
jag med nig;rahundralappari fickan genom Europa.
I
V'ixjc;var jag ned i SvenskaFreds- och skiljedornsjag
Min fdrstadag i Greklandhacle efter min forsta
lokalgrupp.Jag hade kinge stitt fredsroforeningens
lift blivit avslippti nrirhetenav en by utanf'orJannina.
I skugganav ett olivtnicl satt nigra b6nder och intog relsenndraoch hadegjort rnin virnplikt son-rvapenfii
sitt forrniddagsrnil.De ropadernig till sig och bjod brandmanpi Kiruna flygfelt.Bland grekernajag kornost, mit i kontakt med i Srnilandvar det nigra frin Lessemig att delaclerasrniltid: grdna bonor,fasolakia,
brod och oliver. Det var mitt forsta mote rneclsreker bo som bildat en lokalgruppav den grekiskafreds-och
ungdomsrcirelse
som leddesav Mikis Theodorakis.
fi loxenia.
och grekiskgiiswrinskap,
Han hade som uppmuntran skickatdem en grarrllnofbnskiva.Tillsamrnansmed dem planeradevi i freclsFader Pyrounakis i Eleusis
f'cireningen
en gemensamfredsdemonstratiolli borjan
och fader Georgios i Perama
juntakuppenden zr april kom emellan
mtrj.
Men
Fader Georgios Pyrounakis,sotn abb6 Pierre varit av
blev en demonkontakt med, var en ovanlig grekiskprest med starkt och den planeradedemonstrationen
juntan
for Greklandsdernokrati.
socialt och kulturellt engagemang.Under sornlnaren stration mot
Kort ddrefterbildadevi i Vrixjo en lokal kommitt6
hadehan i bergenovanfdr Eleusisen barnkoloni,dvs.
ett legerfcir fattigabarn.Ddr hamnadejag och ddr blev for GreklandsDernokrati tillsarnrnansmed represenjag bekantrned grekiskaungdomarsorl vtlr ledarefor tanter frin alla de politiska ungdornfbrbunden,frin
Vok till moderaterna.
barngrupperna.
Efter viren r968 med majhrindelsernai Paris och
Ernmaus
i
Lund
Aret ddrpi var vi en grupp frin
dess
svallvigorrunt om i varldenbdrjadejag hosten
som ikte till ett internationellt arbetsl'Jgeri byn
Radovizi i Epiros dar vi tillsammansmed ungdomar r968 studerasociologii Lund i hopp om att bdttre forfrtin andra l'inder var med om att griva ut ett,dttelikt sti vad som hiinde i vdrlden.\fi var pi den tiden ganh'il i rnarkenfor en vattencisternsourskullesamlaupp skafi svenskarsoln taladenygrekiskaoch av dem sotn
gjorde det var vi ganskafi som engageradeossaktivt
regnvatten
fiir bevattning.
ftir (]rekland. Det kotn att uppta
r964-1965 var jag volontiir hos fader Georgios i solidaritetsarbetet
Dimitriadis, prrist i Perama,en fattig frirstadutanfdr en stor del av min ticlunder de komrnandesiu iren.
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I Lund var vi en grupp svenskaroch gpekersom huset och tippnade det frjr de enstakagdster sonl uthan av err
Lrtgaven informationsbulletin nyttiade det. Kort fore pisk rg8o clrabbacles
for greklandsrcirelsen
rna
orn (lrekland. Vi ft;llde vad som htinclei Grekland, hj zirnblodning. Srisongens ft)rsta p1:isterskulle k<-rm
cjversirtte,
skrev,klippte och klistraileoch stencilerade. till huset till pisken.Jag fhnns till hands pi institutet
En ticl fiirvarade jag fdr en motstrinclsorgenisation och ikte upp till Kavalla, oppnaclehuset, ldt stlda det
(Dernokratisktforsvar)vad som kallades,'en chokola- och tog emot irets fdrsta edster. Det ledde till att jag
dask..och >>ettcigarettpaket..i min ldgenheti Lund. blev tillfrigad otn j"g pi prov ville ta hand otn huset
innehtill nigra kilo clynarnitoch t v : ri r . D e w l r i r e n h l e v t j u g o s j u .
"Chokoladasken..
Nigra girlrger har jag varit rned orn att awdrjtr hot
>>ci
en.
tdndningsmekanisn.r
garettpaketet<<
rnot huset. En gting f<irsokte en liinsherre, notnarch,
rned en skrivelse beorclra att huset skulle upplitas it
honon som residens. SveriElesdivarancle konsul i Kavalla lvckades avvirja clet genorr-ratt frirklara for honorrr att uthndsk egendotn inte kunde behandlas pi
det sdttet. En annan ging ar,wdrjdevi ett f<)rsok av en
borgsrnistare att expropiera den nedre clelen av tolttten fcjr att bygga ett parkeringshus.
rgBr blev huset deklarerat son'rbyggnadsrninnesn.r'irkeav E;rekiskakulturministeriet. Under Srenslopp
Ink6p och katalogisering av grekiska biicker
har Atheninstitutet varsarrt renoverat huset och dess
och vi rnobler.Thck vare Sverige ir det nu ett vdl bibehillet
var begrdnsacl
Arbetsmarknadenfcir sociolog;er
var pii den tiden minga som studeradeiirnnet.Efter historiskt minnesuriirke i Kavalla.
soktejag in pii den nvbildadebisociologistudierna
Kavallahuset rir i f'orsta hand en plats for arbetsro
Som
blev
bibliotekarie.
i
Boris
och
liotekshogskolan
ftir olika former av skapande.Men det ger ocksi sina
Mahnri
bibliotekarie i Norrkoping, i Eskilsnrnaoch
giistermojligheter till moten och utbyten av olika slag.
Rosengird, Frin och till har huset bidragit till svensk-grekiskt kulfilial i invzrndrarstadsdelen
Stadsbiblioteks
grekiskabocker.
kopte jag in och katalogiserade
turutbyte n-redstadensinvinare, med kulturaftnar och
Under juntairenhadejag baravicltre tillfdllenbe- utstdllningar i och utanfdr huset som institutet arrangsokt (lrekland, sorntolk och sekreterarefdr riksdags- erat. Nigra ginger under rrin tid har huset genom
Efler juntans fall tillbringade jag' gemensalnrla svenskgrekiska symposier och v'orkmannadelegationer.
i Grekland.
alla mina selnesterveckor
shop gett svenskaoch grekiska kulturarbetare rn6jligt
ett under en tids samvaro kring gernensalnnta projekt
Till Kavalla
l';irakinna varandrzr.

Grekiska arbetare i Lessebo
kom jag att fdr invandUnder n.rinasociolopfsrudier
rarutredningengr)raen studie av grekiskainvandrare
Lessebohaclevaltsut
i ett smilindskt brukssarnhelle.
orn dem.Delzrrav
handlade
f-ordenna.Min C-uppsats
den publiceradesi SociologiskForskningoch tidskriftenZenit och kon ofta att citeras.Min handledarevar
en ung alnanuens,ClunnarOlofsson.

Mycket hade dndrats i Grekland sedanmina ftirsta
besrjki borjan av r96o-taletoch jag fick lust att tillbringaen liingretid i landet.Jaghadeinte sliipptrnina
sociologiskaintressen.Jag var inskriven som doktorand i sociologi och hade fi.rnderingarpi gora nrigot
om kultur och samhdllemed anknytning till Mikis
Theodrakisoch hans verk. Si hdsten r97B tog jag
obetald tjdnstledighetfor snrdier och begav mig till
Athen.Jagfick ett forskarbordpi institutetsbibliotek
och blev tirnavlonadsekreterareit Robin HIgg.
I Kavalla fannsresidensetsonl svenskatobaksrnonopolet litit bvggafrir sinatj:instem:in.Nir den under
f<iranstdllda
r96o-taletgjortsorn till semesterbostad
hade tobaksmonopoletinrzittat nigra stipendier fcjr
konstndrer och vetenskapsuriin.En trirditirln solrt
Atheninstitutetfortsatterned efter att det 1976 cloneratstill institutet.En trotjiinarefrin tobakstidenskritte

Gavrastudien
r999 blev Gunnar C)lofsson, sociologen som varit
handledarefcjr rnin uppsatsotn greker i Lessebo,prof'essori sociologi i Vexjo. I det ldget ville han utevecka
ett forskningsprojekt rned anknytning till reglionen
<lch mindes min uppsats om grekiska arbetare i Lessebo. Han tog kontrrkt med mig och vi frigade oss vad
sorn hrint med dessagreker. Si inleddes ett tioirigt
forskningsarbete pi deltid - rnin tjiinst i Kavalla var en
6o-procentig tjdnst vilket gav mig utr\''lnme till cletta.
En stor grupp av g;rekernai Lessebo pi r96o - och
(iavra. Efter en
7o-talet kom frin en och sarnnla b,v,
tid av frirundersokningar kom vi att koncentrera virt
studiun"rpi clennaby och migrationer-rfrin c1en.Resultatet blev boken Gauru, Historien ont en grekisk hy oclt
dessinainare (Arkiv fdrlag ). I
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