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Historien om en grekisk by 
och dess invånare

Gunnar Olofsson och Thomas Thomell

I början av 1960-talet anlände en stor grupp greker till Lessebo 
i Småland för att arbeta på pappersbruket. Många av dem kom 
från samma by: Gavra. Det här är en bok om dem och den by de 
lämnade.

Gavra är en vackert belägen by i norra delen av centrala Makedo-
nien. Som en följd av folkomflyttningarna efter första världskriget 
bosatte sig en grupp grekiska familjer från Georgien där. Med hårt 
arbete byggde de upp byn. Senare blev de allt mer politiskt radika-
la. Under den tyska ockupation0en deltog de i motståndsrörelsen 
och under inbördeskriget 1946–49 slöt de upp på vänsterns sida. 
Efter nederlaget återgick byborna till det hårda småbrukarlivet. På 
1960-talet tömdes byn på invånare genom en massiv utvandring 
och på 1980-talet återuppbyggdes den av hemvändare.

Sociologerna Gunnar Olofsson och Thomas Thomell skildrar by-
bornas dramatiska öden med utgångspunkt i livshistorier, håg-
komster och berättelser. Varför lämnade just de här människorna 
sin by och varför kom de till Lessebo? Hur gestaltade sig livet för 
dem och deras barn här i Sverige och senare åter i Grekland?

Boken visar hur en grupp människors livsöden knyts samman 
med den historia de är en del av. Livet i Gavra formades inte bara 
av Greklands historia – alla 1900-talets stora omvälvningar slog 
igenom i Gavrabornas liv.

Boken är rikt illustrerad med bilder från byn och från många by-
bors album som visar livet i byn och emigrantlivet i Sverige.

Vid ett av författarnas besök i 
Gavra flaggade en bybo både 
grekiskt och svenskt.

Gunnar Olofsson är professor i socio-
logi vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
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bildning och professionella yrken.

Thomas Thomell är sociolog och bib-
liotekarie. I 26 år var han förestånda-
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de grekiska arbetarna i Lessebo åren 
kring 1970 (nr 85, 2002).


