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1 .  Inledning
Thomas Thomell genom{tirde under 6ren 1969-70 en underscikning av de grekis-
ka arbetare sonl dfl fanns i Lessebo. Det var ett uppdrag ftir Invandrarutredningen
som ti l lsatts l96tl. T'homells studie ledde fram ti l l  en uppsats vid Sociologiska
institutionen i Lund 1972. Stora delar av uppsatsen publicerades som artiklar i
'ilromcll 

ll972a, 1972b]. Thomells arbete har nyligen i varsamt aktualiserat
skick publicerats i Thornell [2002].

Thomells uppsats byggde pi flera olika typer av material. For det florsta upp-
giftcr fr6n kommunen och pappersbruket i Lessebo. Vidare gjordes en enktit
bland samtliga greker i kommunen. F<ir det tredje genomltirde Thornell ett antal
intervjuer, inkl. gruppsamtal med de grekiska arbetarna. Han kunde tala och liisa
grckiska, och hade fungerat som tolk itir minga av grekerna i Lessebo under 6ren
1967-68. Thomell var dfl knuten till en av KFUM organiserad invandrarbyri i
Viixjo. Thornell hade ocksi lart kiinna nrfrnga av sina intervjupersoner det poli-
tiska solidaritetsarbete som utvecklades i Sverige efter militiirernas kupp i april
1967.

Inom ramen for Viixjri universitets satsning pi forskning om migration och
etniska rclationer sfr gcnomfcir vi - dvs. Gunnar Olofsson , Thomas Thomell
m.fl. - en uppfoljning av den grekiska arbetskraftsinvandringen till Sverige,
Snriland och Lessebo. En betydande del av det arbetet sker i form av en serie
livshistorie-intervjuer, ddr vi forsdker ffinga den "migratoriska erfarenheteno', och
hur den har format livsbanor och livsdden for de som flyttade ut frin byn Gavra
(beliigen i norra delen av Makedonien, i Kilkis liin) under 1960-talet. En majori-
tet flyttade till Sverigc. en del till Tyskland och en ganska stor grupp flyttade till
llorra Greklands storsta stad, Thessaloniki.

Vi publicerar h6r en grekisk invandrares livshistoria. Det Zir en redigerad in-
tervjuutskrift, en sammanfogning av tv6 skilda intervjuer. Den fiirsta gjordes
1970 i Lcssebo. Den andra giordes i byn Gavra i augusti 1999.lntervjuare vid
bfida tillf?illena var Thomas Thomell. Intervjuenra har ett viirde i sin omedelbar-
het. Vi har inte i denna version placerat in intervjun i en mer omfattande tolk-
ningsrarn.
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"Giorgios", frdd 1935, kom frin byn Gavra till Lessebo i Srniland under ar-
betskraftsinvandringens 1960-tal. Hans livshistoria dr ett exempel pi insamlade
och bearbetade livshistorier, en typ av material som vi kommer att arbeta med i
projektet "Vdgarna frin Garva". Vi kommer att lolja utvandringen frin Garva till
Sverige, bybornas livsbanor ifriga om yrke, inkomst, familjesituation och bo-
stadsort. Detsamma kommer vi att gdra ftir den grekiska invandrargruppen i sin
helhet. Vi kommer ocksi att ftilja vad som hiint med gavrabornas och alla andra
grekiska invandrares barn ifriga om utbildning, yrke mm.

Alla Gavrabor flyttade inte till Sverige. En del stannade kvar i Grekland och
minga flyttade till grekiska stiider, friimst Thessaloniki. Vi kommer att kartldgga
ocksi denna flyttningsstrom. Syftet iir att analysera hur det gitt ftir denna grupp,
och for deras barn. Vi skall sedan jiimftira livs<iden och livsbanor mellan den
grupp som flyttade till Sverige och de som blev kvar i Grekland. En friga vi vill
besvara iir vad utflyttningen till Sverige innebar jamftrt med omflyttningen inom
Grekland.

Vi kommer att anviinda oss av enkiiter, analysera existerande registerdata och
samla in ett stort antal livshistorier. Intervjun med "Giorgios" 5r ett exempel pA
det livshistoriska material som kommer att anvdndas i projektet.

2. Intervjuerna med Georgios
Interujun med Georgios frdn 1999 giordes i augusti det dret vid ett besr)k i
bergsbyn Gavra i norra Grekland. Vi satt i trcidgdrden utanJbr hans stora vitkal-
kade ndvdningsvilla med tegeltak, vid ett bord pd den nltklippta grdsmattan,
omgivna av prunkande grdnska och dofter frdn frukttrc;d och vcilskdtta blomster-
rabatter.

Livet i byn
Georgios 19992 Mina ftiriildrar kom hit frin Kaukasus 1922. Kom hit och bo-
satte sig hiir. De bodde sen hela tiden hiir i byn, levde pA tobaken, tobaken och
lite vete, inget annat. Familjen viixte; vi blev sex personer; vi hade 20 stremmata
[2 hektar] jord. Vad skulle vi ta oss till? Jag gjorde lumpen, gifte mig; min syster
gifte sig; familjen vrixte; ikrarna riickte inte till. Di fick vi hora att i Sverige
fanns det arbete. Andreas och en annan, de var ogifta, gav sig iviig dit. Sen gav
sig min bror Alexander iviig. Han for och liimnade tobaken.

Georgios 1970: Vi arbetade hela 6ret och gjorde I 500-2 000 kilo tobak. Vi fick
50-60 000, grekiska pengar. Men vilken vinst giorde vi? Sex personer skulle 6ta,
klii sig, kunna gi hit och dit, d v s vara med pi byns fester. Mot slutet av 6.ret var
vi skuldsatta. Sfl snart vi fick vira pengar frin tobaken gick de omedelbart till
vira skulder. Vi hade inga reserver, om jag t ex blev sjuk. Och priset pi tobaken
var inte stabilt. Vi visste inte vad vi skulle f6 ftir tobaken. Ett 6r kasserade de
femton balar for oss och briinde dem. Och iiven i frr har de kasserat balar. De
brrinner din produktion frarnftir cigonen pi Dig. En bal med hundra kilo ftir 30
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drachmer iir dock 3 000 drachmer. De siiger bara att den iir oanvzindbar, fast det
inte iir nigot fel pfl tobaken. Staten bestiimmer vad kdpmiinnen ffir betala i varje
by. De som kommcr och k<iper har procent. Om staten siiger att tobaken i Gavra
skall Du kcipa ftir 30 drachmer si fors<iker de kdpa den ftir dugosju. Ju mer de
prutar, desto mer ffir de sjiilva. Och de lyckades med oss. De var ju kopmiin, vi
producenter var obildade mrinniskor. De kom och sa att nu m6ste Du siilja annars
komner du att fbrlora. Vi hade tobaken ftirdig i oktober och i maj h6ll vi pi att
plantera nrista 6rs tobak, allteftersom tiden gick torkade den gamla tobaken.

- VarJbr vrintade ni med att scilja cinda till i maj?
- De ville fbra oss till "amen", sfi att vi gav ifrfln oss tobaken pi deras villkor.
- Om du nu dtervtinder och har lite pengar pd banken kommer du dd ott vara i

ett bcittre lcige in/dr uppkriparen?
- Nej, jag kommer pi nytt att vara i hans hiinder. Fdr om han vilntar med att

k<ipa till i rnaj kommer tobaken att torka och en del ftirstoras och han kommer att
ltirsoka kassera. Si tvingas du [ndi siilja ftir det pris han ger. Du kan inte viinta
till niista 6r. Orn det varit nigot som holl sig. Ja, di skulle jug ju vara i ett battre
liige. Men tobaken hiller sig inte. Si snart vdrmen kommer brirjar den mogla. Si
rir det med tobaken. Vi var i uppkciparnas hiinder och vi var alltid skuldsatta.

Georgios 1999: Min bror liimnade tobaken och for till Sverige. H[r iir inget liv
f6r rnig sa han. Jag far och si ffir det bli som det blir. Efter en minad skrev han
brev. "Bror", skrev han, o'vad du gcir med tobaken'l Gor sA lite sorn mcijligt och
kom sen hit", skrev han "hdr finns det arbete." Det var omkring l5:e augusti och
det fanns inte si rnycket tobak kvar att skdrda. Si jag sa till min pappa:

"Jag ger mig iviig." Vi hade brirjat byggu ett litet hus av sten diirborta - nu har
vi rivit det och byggt det hiir.

"Ak till Sverige i 2 tr och siind pengar si vi kan gdra ftirdigt huset och kan kopa
iinnu nigon 6ker", sa han.

Georgios 1970: Vi tiinker pi att tjiina pengar fiir att kunna Aterviinda. Si vi spa-
rar ltir att senare kunna leva lite biittre i Grekland iin vi gjorde tidigare. Och det
kommer att ske nfrgon ging. Vi har inte tiinkt oss att stanna i Sverige. Vare sig
det rcir sig orn 5 flr eller 10 ttinker vi itervrinda till virt fosterland. Diir iir livet
lattare eftersom vi kan spriket, vi har levt mflnga ir d[r. Och det iir ju vir plats.

Georgios 1999: De 2 iren gick, Thomas, de blev 35! Diir i Sverige fick vi det
biittre. Diirft)r gdr vi korstecknet och tackar Gud flor att vi hamnade i Sverige.
t . l
Vi ikte dit. Lyckligtvis ftir den hiir byn. Mcr iin halva byn for till Lessebo. Och
jag ar en av dern. "Kom hit du ocksfl, du ocksi", skrev vi. Vi hiimtade dit alla.

Georgios 1970: De flesta 6r i Lessebo, i Kalmar finns 2 familjer, i Bromtilla 7-8
familjer. i Gunnebo dr min fars fyra brrider och nigra kusiner. I Klippan finns
nigra familjer. I Tyskland finns 7-8 familjer. Kvar i byn finns 7-8 av de 60-70
familier vi var. Och de som 6r kvar eir alla gamla. Endast en iir ung. Han har skaf-
fat sig gctter, 150 sfycken. Han var hdr, arbetade pi Kiihrs i Nybro och sparade
ensam under tvi ir ihop 100 000 grekiska drachmer . Han har det bra. Arrenderar

9 1



en del 6krar fbr ett obetydligt arrende. Men de andra som rir kvar iir gamlingar.
Vi har ocksfl ungdomar som begett sig till Thessaloniki. Jag har en bror d6r som
iir elektriker, har certifikat - han gav sig iviig ung. Och dar i Thessaloniki finns
minga fler, en iir snickare ... Men de som var jordbrukare ar alla hlr i Sverige.

- IIur var de fr)rsta dren?

Georgios 1999: De ftirsta 6ren var svira. Mycket svira. Vi kunde inte spriket.
Vi liimnade ikrarna och gick till fabrikerna. Vi kunde inte spriket. Tolkar hit och
dit. Det var svirt, fiirsta gingen pi en fabrik.

Georgios 1970: Forst och friimst var det svirt i fabriken. Det fanns ingen tolk
diir di i borjan. Vi var som smi barn som man tog i handen, och visade vad vi
skulle g<ira.
t . . .1
Niir min fru och barnet kom fick vi ett gammalt hus. Vi bodde diir tvi och ett
halvt 6r. Mycket svirt var det. Diir fanns inte vatten Jag fick gi sextio meter ft)r
att htimta vatten. Vi hade ett litet barn. Min fru arbetade diir borta [Hovmantorp].
Jag kom frin fabriken och motte minga svirigheter efter arbetet. Hiimta ved,
tiinda kaminen, byta pi barnet, tv6tta, laga mat. Mycket svirt var det diir. Men
niir vi kom till det huset vi bor i nu tyckte vi att vi kommit till paradiset. I det
gamla huset var det precis som hemma i byn. Vatten ute, liksom i byn. Gammalt
hus, smutsigt. Men diir jag bor nu iir det bra.
- Bra, hur dd?
- Jag menar jag har bekviimligheter. Jag har bad, varmt och kallt vatten. Men vi
ffir inte rum ftir vi gjorde dct tredje barnet. Tvi vuxna och tre barn, fem personer
iir vi i ett rum. Det iildsta barnet iir tio ir. Att bo i samma rum iir problematiskt.
Det iir skamligt. Detta iir ett personligt problem. Sedan i f ol under ett 6r har jag
hillit pi att gi till foretaget och de sa: "Vi kan inte ge Dig ett nytt hus. Men un-
der 6ret som gitt har minga f[tt hus." Petros fick. Han bodde i ett liknande hus.
Han har tvi barn. Jag har tre. Han ffir nu tvi rum. Jag kan inte fb for jag kan inte
spriket ...

Georgios 1999: LyckliEvis behandlade folk oss mycket bra. Jag siiger det alltid.
Jag tackar det svenska folket som betedde sig si viil mot oss pi den tiden. Men
nu pi sistone ... vhra ungdomar beter sig inte si bra. De beter sig inte som vi
som arbetade. Vi gick till fabriken och bad att ffi arbeta 6vertid. Ungdomarna nu
vill inte arbeta si mycket. De har blivit miitta pi brod; de har inte upplevt nod.
Vi har upplevt n6d. Niir vi kom dit tyckte vi att arbetet inte var riktigt arbete,
[ven om det var svArt. Frir att plantera tobak hela dagen pi Akrarna hiir, Thomas,
det iir mycket hirt, mycket hirt att arbeta pi ikrarna i solen i fyrtio graders vtir-
me.

- Hade du vdnner bland svenskarna i Lessebo?

Georgios 1999: Visst, hade jag viinner bland svenskarna. Jag hade en granne. Vi
arbetade vid samma maskin. Sedan jag flyttade till t{elsingborg har jag 6kt dit
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[Lessebo] och sokt upp honom tre ginger. [Jan var forste maskinskotare och jag
var hans hjtilpare- sju 6r vid samma maskin. rullmaskin. Du vet vad en rullma-
skin tir? Stora rullar som vi kapade. lag var hans medhjiilpare. Han var fyra ir
2ildre iin mig. Sen civergick han till ett liittare arbete och jag fick hans arbete. Ma-
skinskritare med en jugoslav som hjiilpare. Med honom arbetade jag till 1974.

Giorgios 1970: Efter tre flr kom chefen och sa till mig: "Vet Du att Du skall ta
hand orn maskinen och skota den?" "SA hAr omedelbart, skall man inte instruera
mig och visa mig?" undrade jag. "Vi skall visa Dig under 14 dagar". "Maskinen
kan jag, men visa mig vad jag brir g6ra, jag menar pappren ddr man skriver, jag
har svirt ltir det diir skrivandet, att skriva upp rullarnas nummer, kilona, att fiir-
sti bestiillningen hur mycket jag skall skrira osv." Det hade jag svflrt fiir. Ja, ma-
skinen liirde jag mig sjiilv. Under tre flr gcir man det hur dum man an ar, bara
med att liira mig skrivandet fick jag hjalp av ftirmannen och en svensk ... och
fortfarande miste jag ibland frhga niir det kommer handskrivna meddelanden, jag
frigar och liir mig. Jag och en annan hjiilpare arbetar vid maskinen, en ung
svensk.
- Kan ni samtala med varandra du och svensken under arbetet?
- Vi har tillf;ille att tala med varandra di och di under arbetet, ndr vi monterar in
en ny rulle t.ex., det kan di ta frin en kvart till en halv timrne. Di kan vi tala med
varandra, inte politik och sidant - jag kan inte tillriickligt med svenska - om
kvinnor och arbete kommenterar vi, skrimtar vi, om hur mycket vi tjiinar.
- L'ilken betalningskategori har Din tjcinst?

- Platsens kategori rir inte bra. Dvs det iir den maskin som iir srimst betald pi fa-
briken. Andra arbetar i andra, tredje och fi2irde kategorin. Jag ar den enda greken
tillsammans med tvi andra som arbetar vid sidana platser i fiirsta kategorin. Det
iir den liigsta platsen. Om vi hade kommit <iverens jag och tvi finliindare som ar-
betade vid den maskinen att gh och klaga civer lcinen ... Andreas kom dverens
med dem som var i hans grupp ... de hade tred.je kategorin och man giorde deras
plats till femte kategorin. Han organiserade deras grupp ... varje maskin har en
grupp ... om de kommer overens gfrr de till chefen och klagar och frflgar varfor
den maskinen bctalas sdmre tin en annan ... om vi vid vir maskin gdr ett bra ar-
bete ... fr6n oss gir pappret direkt t i l l  utlandet ... Och vi gdr mycket arbete ...
tio, itta ton under sextimmarspassen, nu har vi bortflt trehundra ton i bestiillning
ltir Ryssland och vi gor 6tta, tio ton per skift ... de andra, de som arbetar vid
skiirmaskinen skir tre, fyra ton per skift och tjiinar 200 kronor mer iin oss. Jag
ville beritta f<ir Dig att vi sa till en svensk som dr med i virt lag att vi skulle
kornma overens och gi till chefen och beg2ira att fb en h6gre kategori. Den
svensken sa nej, han var riidd ftir att gi till chefen ... Fast hiiromsistens var de
lite - soriko - anstrdngda mot mig pA friretaget, cheferna. Jag hade min hustru pi
fabriken i Hovrnantorp och de uppmanade mig att byta skift. Tidigare hade jag
bett om bostad. Och eftersom de inte gav rnig huset, gick jag forbannad frin che-
ferna. Efter ett litet tag kallade de pi mig, och de sa till mig att, "Du skall byta
skift." Jag har tidigare talat om for dem att jag inte kan byta skift eftersom min
fru arbetar i Hovmantorp och jag har smi barn. Jag kan inte viixla skift, eftersom
jag ser efter barnen. Det vet foretaget. Men den store chefen vet inte. Och han
siiger att, "Vi kan inte gora som Du siiger, Du skall byta skift och om Du inte vill
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det har vi tvi drirrar och Du kan ge Dig iviig frin fabriken." Och jag sa till ho-
nom, "Tack sfl mycket, jag slutar." Di tog han mig i armen och sa till mig, "Tala
om varfor Du inte kan bya skift." "Orsaken", sa jag, "k6nner personalchefen till,
varftir hjAlpte han mig niir jag behdver hjalp med bostad. Niir ni har behov ropar
ni pi mig - niir jag har behov av hj[lp hjiilper ni mig inte." Han kallade pi perso-
nalchefen som sa att jag hade riitt, att jag tidigare talat om att jag ser efter barnen
och ddrfor inte kan bya skift. "Jasfi:, itirl6t," sa han. "Du ffir stanna i Ditt skift
och vi skall placera en svensk pi det andra skiftet."

Jag ville hfllla pi min sak. Niir de inte hjalper mig, varfiir skulle jag di hjalpa
dem? Har jag inte rltt i det. Under ett och ett halvt f,r sdker jag bostad. Jag har tre
barn och med min fru blir vi fem personer i ett rum. Kom och se min nuvarande
bostad och Du kommer att siiga: Vad iir detta. Mitt hus tir uruselt.
- Och vad sciger de till Dig?

"Hdr bakom kyrkan finns det nya lZigenheter," har man sagt rnig. Jag har min far
och mor hiir. Vi bdr alla vara pi ett stiille. Si att de kan se efter barnet. De ser
ocksi efter min brors barn. Och jag sa, "Om det iir mojtigt vill jag bo diir borta
dar Jannis bor." Diir blev en liigenhet ledig. Men jag fick den inte. Den fick Pet-
ros. D v s eftersom hans bror kan sprdket. Sidana undantag "diskrirninering"
sker mycket pfl foretaget. VAldigt mycket. Fdretaget behandlar inte frdmlingar
alls bra. Den som inte kan spriket - lven om han arbetar som en 6sna, si har han
inget vrirde. Jag tar mig sjiilv som exempel. Till i dag har ingen anmtirkt pi mig,
men eftersom jag inte kan spriket.

Det har inte skett den normala kontroll som bcir ske av maskinerna d v s vad
varje maskin bor betala. Andra sitter; diir kvinnorna arbetar och bara tittar och
kontrollerar och plockar bort det som iir dtligt, de tjiinar 50 kronor mer iin jag.
Jag dodar mig sjiilv i arbetet, lyfter 60 kilos tyngd, lyfter upp och lyfter ner rul-
larna, springer fram och tillbaka, jag sitter inte en sekund, de sitter och diinar
b?ittre ... vad jag vill siiga iir att det har inte varit ordentlig kontroll - jag borde
tjiina 50 kronor mer. I fiol skedde en kontroll, de kom frfln Goteborg, frdmlingar,
och de sa att, "Vid den maskinen brir man diina si och si mycket." Hur de be-
riiknade oss vet jag inte. En grekinna som sitter och arbetar vid de diir andra ma-
skinerna, hon tjiinar 1 500 och jag | 200. Det finns minga sidana fall. Men det
beror pi att de har ackord det har inte jag. Det iir sA diirfor att det iir i deras in-
tresse att jag har procent pi vad maskinen producerar i stiillet. Den kan gcira 50-
80 kronors skillnad i m6naden.

Ett annat arbete vill jag inte ha. Jag har varit fem 6r vid den maskinen. Fciretaget
har inget intresse av att siitta mig vid nigot annat arbete och jag sj[lv iir inte hel-
ler siirskilt intresserad. Jag har liirt mig det hiir jobbet. Men jag vill att det skall
bli bdttre betalt, nigot annat vill jag inte. Mitt arbete iir okej. De har aldrig an-
miirkt p6 mitt arbete.

- Vad minns du qv livet i Lessebo?
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Georgios 1999: Mycket gott. Det var ett byliv, visst, men vi och svenskarna
tyckte mycket om varandra. Vi var som brdder. I grannskapet diir fanns inte den
rasism som finns idag. Den tir skriirnmande. Vi liimnade vira cyklar var som
helst, dcirrarna stod oppna, vi l6ste dem aldrig. Men nu liser man om sig si fort
man kommit innanltir dOrren. Det finns riidsla. Inte bara i Sverige. Hiir Zir det
vrirre. Varje dag hor man talas om nfigot. Frir smipengar dcidas mzinniskor.
Samhiillet har forstorts. De l0 6ren i Lessebo kan jag aldrig gl6mma. Vi levde
mycket fint diir. Och niir jag forst kom till Helsingborg verkade allt mycket an-
norlunda. Frin byn till en storstad. Och arbetet pi Tretorn var annorlunda. Diir
var vi 3000 arbetare, greker, jugoslaver ... och svirt. Aven diir hade jag ett svirt
arbetc. Men vad skulle vi gcira. Det var de arbeten som fanns. Och i dag mdter
man ungdomar som inte vill arbeta pi fabrik. Vill inte ha det eller det arbetet.
Men vem ska gdra arbetena? N6gon miste gcira dem. Jag sa aldrig att jag inte
ville utfora nigot arbete. Vi arbetade och begiirde civertid - fiir vi hade plikter
bakom oss. Jag iir mycket tacksam for allt i Sverige. Vad giiller samhiillet, veil-
digt mycket. Och diirfor bor jag kvar diir.

- Hur lcinge bodde dn i Lessebo?

Georgios 1999: l0 ir. Jag kom dit 15 augusti 1964 och iapril, vid pfisktiden
1974 flytade jag till Helsingborg. 1974 hade barnen vuxit lite, gick i skolan. I
Helsingborg fanns Lazaros, en kusin. Han sa till mig: "Kom till Helsingborg, hiir
linns det ena och det andra, gymnasier och annat." Nigra greker hade begett sig
dit ftire mig bl.a. Andreas. "Det hdr en stor stad, kom hit", sa han. Jag for dit med
en sv6ger, cn annan Andreas, och sig p6 arbetet. Det iir en stor stad, 16t oss flytta
dit, tAnkte jag. Att barnen niir de blev 2ildre skulle behdva Aka tig mellan Lessebo
och Viixjo, det duger inte, l6t oss flytta. Si vi bcst[mde oss, jag och frun. Hon
arbetade i Hovmantorp som sommerska; htta 6r arbetade hon ddr: endast det sista
irct arbetade hon pir pappersbruket i Lessebo. FIon reste till och frin arbetet, det
var besvrirligt. Barnen vtixte. Si vi bestiimde oss ltir att flytta och ordna vira liv i
en stor stad. Om vi inte gillar det arbetet si fbr vi finna nigot annat [tiinkte jag].
Och si kom jag till Tretorn. Jag arbetade sex m6nader diir. Men jag gillade inte
arbetet dtir. Vi arbetade pi ackord. I Lessebo hade vi arbetat ltir timpenning. Och
arbetet pi Tretorn var lite svirt.

"Lit mig Ii arbeta timpenning", So jag till {tirmannen. "Arton ir har jag arbetat
tirnpeng. Jag vill intc ens vara ledig ftir att ata ph lunchrasten", sa jag till ftir-
mannen. "Jag kan inte nfl upp till ackordet."

"Vi ska h.i6lpa dig med det", sa han.
"Nej, -jag slutar".
Jag hade redan funnit ett annat arbetc. Elektrokoppar. Dzir var det lite varmt, ett

lite tungt arbete. Mcn bra betalt. Jag hade arbetat for 16 kronor. Diir fick jag24
kronor. Jag slutade pi Tretorn och fick rned mig Theodosios, Andreas iildre bror,
och Savas. De arbetade alla pi Tretorn.

"Korn hit! Hiir flr Ni dugofyra kronor".
SA de foljde med mig dit. Fcirmannen undrade vad som stod p6.
".lag forvarnade dig", sa jag till honom. "Och jag kommcr att ta med mig fler.

f ugofyra kronor!"
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Vi satt vid maskinerna och ledningama samlades. Det var varmt men var
dugonde minut bytte vi. Vi hade ocks6 en kvarts paus. Diir arbetade jag ett och
ett halvt ir. Sen bestiimde jag och en annan grek oss for att starta en restaurang.
Det var 1976. Han hade ett diskotek. Jag gick in som kompanjon och si gjorde vi
om det till en restaurang. Restaurang Hellas. Det var den ftirsta [grekiska] restau-
rangen [i stan], Vi oppnade den 16 april 1976. I ett och ett halvt 6r hade vi hillit
pi att gora i ordning den. En fiirstaklass restaurang. Matta pi golvet, 120 sittplat-
ser. I tre flr hade jag restaurang. Men restaurangen trottade mig mycket. Jag sa
till min kompanjon att jag inte orkade mer si vi skiljdes. Han fortsatte iinnu ett 6r
och silde den sen. Det var ett mycket trottsamt arbete, du vet. Vi startade klock-
an 6tta piL morgonen. Ett-halvtvi pi natten kom vi hem. Barnen gick i skola, men
jag sig dem inte. Under tre ir sig jag dem inte. Den iildre gick i gymnasiet. Si
kunde det inte fortsAtta. Jag blev uttrottad, jag magrade, det var ett slitsamt ar-
bete. Hela tiden diska, betala anstiillda. Vi hade ansttillda, 6tta anstiillda att beta-
la, tvi kockar, servitorer. Min fru kom och hjAlpte mig. Hon hade stiidningar,
men kom si och hj2ilpte mig med disken. Tre ir h6ll jag pi med det arbetet sedan
slutade jag med det. Sen fick jag arbete pi Ramlosa. Diir arbetade jag sjutton flr.
Tog med mig min fru, hon stiidade igen, jag tog med mig henne dit. Diir var vi i
sjutton 6r tills vi fick pension. Det var det lindrigaste och renaste arbetet jag haft.
Hygieniskt arbete, det handlade om vatten. Mycket rent arbete. Fabriken hade
byggts sjuttiosex och jag kom dit tre 6r senare, sjuttionio. Och efter sjutton 6r diir
fick jag pension. lag arbetade d[r och jag iir viildigt belflten, b6de med svenskar-
na ddr och med mitt arbete diir. Mycket behagligt arbete.

- Och sd har du byggt ett hus hdr,

Georgios 1999: Ja, vi kiimpade {br att ffi ihop pengar. Gjorde 'spara' som det
heter for att ha ett hus hiir. Attiofem bcirjade jagbygga det hiir huset. Hiir intill
hade vi det gamla huset. Vir fars, foriildrahemmet. Det iir nu min brors. Han
gjorde i ordning det lite, och vi kom hit, fem personer frin min familj, min fru
och mina tre barn. Han och hans familj. Tillsammans 6tta-nio personer.
"Jag 6ker inte hit till Grekland mer om vi inte bygger ett eget hus", sa min fru.
"Vi och barnen och viiskor i ett rum. Si kan det inte fortsiitta. Vatten utomhus.
Vi miste bygga", sa hon.

"Hur. Varifrin ska vi fl pengar?"
For vflra besparingar hade vi skaffat oss en liten liigenhet i Thessaloniki. Var-
ifrin, skulle vi f[ pengar?
"Skicka lite pengar regelbundet, si ska jag bygga det si sakta", sa min bror.

Han var byggmiistare. Han byggde hyreshus i Thessaloniki. Nu har ocksi han
lagt av. Och vi brirjade. Min bror borjade grdva ftir grunden ittiofem. Sen kom
jag tillbaks efter tvi 6r. Attiofem ikte vi inte till Grekland. Vi var ju tvungna att
spara fiir att bygget skulle gi framit. Niir vi kom hit var bottenviningen byggd,
men utan ftinster och drirrar. Vi kom med vira vdskor och steg in huset. Ett ftir-
digt hus som min bror hade gjort it oss. Det kiindes fint att komma med vtiskorna
till ett ftirdigt hus. Ytterliggare tvi tre 6r arbetade vi hirt. arbetade extra, stiidning
och sint, och si sakta gjorde vi overvflningen.
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Och s6. Det var det. Livet har varit mycket gott. Visst har det varit besviirligt och
trcittsarnt . Vir ungdom. Men jag iir beliten. Om jag stannat kvar i byn skulle jag
inte haft det si bra. Och det giillde alla. Vem du iin intervjuar kommer att stiga
{ig sanrma sak. Den hiir byn kan inte jiimforas med en svensk by, med det
svenska samhiillet. Det enda som til att jiimfora iir naturen hiir. Allt annat finns i
Sverige. Systemen ? Hiir bes6ker man en myndighet ltir att ffi ett iirende utrittat
och de gor livet surt.
Hlr ligger vi mycket efter. Det iir mitt land, jag iilskar det, men jag kan inte jiim-
f-ora det rned Sverige, det siiger jag uppriktigt. Niir jag besciker ett kontor diir iir
det som om jag gir in i mitt eget hus. frimodigt. Jag vet att man kommer att hjiil-
pa rnig. Hiir tvekar man att tilltala en avdelningschef. Man gir dit och de sdger:

"Kom igen i morgon!".
"flerr direktor, miste jag att 6ka tillbaks frin Thessaloniki till Gavra och sedan

hit igen i morgon for att ffi mitt rirende utriittat? Vet Ni vilka mina problem iir?"
Svensken talar om vilket problemet iir och om det gir att l6sa eller ej. Hiir forkla-
rar de inte vilket problemet tir. De sriger bara "Jag kan inte i dag", men de stiger
inte varfcir de inte kan. SAnt besv6rar mig mycket. Eftcrsom jag levt dtir borta,
cftersom diir undcrliittar de for en ndr man bestiker ett kontor, kan jag inte viinja
mig vid de sidorna i det hiir samhiillet.

"Ar Ni inte greker?" sdger min bror.
"Visst iir vi greker men diirborta fann vi att saker kunde vara pfl ett annat s6tt".

- Om Du skulle stanna hcir skulle du dd vdnia dig?

Georgios 1999; Det iirmrijligt att jag skulle kunna viinja mig vid systemen hiir
och vid det tirlamod man har, men jag tror det inte.

- IIar Sverige./iircindrats seclan den tiden [de./6rsta dren i LesseboJ ?

Georgios 1999: Ja det har foriindrats. Jag vet inte om det iir vflrt fel ... d.v.s.
iiven diir har sakcr foriindrats. Saker och ting tir intc sA rena och oskuldsfulla som
den forsta tiden, som jag sa, olista dorrar, allt tippet. Nu iir det mer slutet. I tjugo
6r hade jag en svensk som bodde ovanpi mig, en miinniska ... att mritas i trappan
utan att hiilsa, gf,r dct an? Men jag hade en annan granne, en gamling mitt emot
mig. Vi sa alltid goddag till varandra. Overallt finns det goda och diliga meinni-
skor. Den ene svensken hiilsade inte pi oss, lnen man kan inte jiimlora en person
rned hela sarnhallet. I hela viirlden finns det dumma miinniskor. Men om jag bor
i ett hus och kommer nedfiir trapporna och moter Thomas, ska jag di inte siiga
gocl dag? Vad spelar det for roll om man 6r ljushirig eller svarthirig. Det iir in-
tcmationellt. Ovcrallt finns det friimlingar. Det finns ingen stat som bara lever pi
sitt eget folk. Overallt behriver vi varandra. Du behriver mig hiir i Grekland i
detta ogonblick och jag kan behcivas fdr nigot annat i Sverige. Och si lever vi
tillsarnrnans. Vilken betydelse har det var jag lever? Det som betyder n6got iir
om jag ger denna stat nigot. Det iir det som riiknas, att inte leva pi statens be-
kostnad. Det brukar jag siiga. Somliga vill gi och leva pi andras bekostnad. Var-
flor? Stat iir du och jag, vi alla tillsammans, vi rnflste arbeta, hjalpa till si att det
gflr fiamit. Det brukar jag siiga till mina barn. Niir jag ser folk sttimpla, arbets-
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kishet. Jag skiims 6 deras vdgnar niir jag hcir en trettioiring siiga att han ska vara
arbetskis och stiimpla. Det mi du gdra, men du ska soka arbete. Pi det kan folk
inte leva. Jag gillar inte det. Var jag dn bor, och iin i dag om man ber mig om
mina tjlnster, stiiller jug upp med det jag kan. Jag har arbetat i trettio fulla ir,
men rikade ut for en olyckshiindelse pi fabriken, den hiir handen, och man gav
mig ett liitt arbete. Tvi 6r kcirde jag en maskin som sopade fabriken. Det var
mina sista tvi 6r pi fabriken. Liitt arbete. Och si nittiotre dog rnin mamma. Jag
var hrir och iterviinde. Och jag vet inte vad det var med mig Jag var eliindig, blev
sjuk, av min bedrcivelse blev jag sjuk. Tre minader hemma, smdrtor i magen.
och i handen. Och jag gick till ftiretagsliikaren, inte till nigon privat liikare.

"Jag f'cireslir dig ftirtidspension", sa han. "Vill du det ?"
"Jag vet inte, Jag litar pi er", sa jag. "Ni har mina rontgenplitar Ni vet".
Han talade med fabrikens direktrir, mcd sjukkassan. De samlades alla till ett

sammantriide, jag var ocksi med. De hade ocksi en tolk med sig, men det be-
hovde jag inte liingre. Jag talar svenska, klarar mig.

"Vad vill Du?", frigade de mig. "Vill du ha ftirtidspension?"
"Jag vet inte", sa jag. "Broman, doktorn, vet. Om han bed6mer att jag inte liing-

re kan fortsatta med det arbetet jag har . . . [och att jag brir ha ett] lindrigare arbete
... i si fall miste jag siitta mig pi ftirmannens kontor. Jag tycker om den hiir fa-
briken", sajag. "Ni vet hur jag tjiinat den. Arton 6r. Till att brirja med var det inte
automatiskt. Nu fungerar det med knappar. Till att b6rja med var det mycket
tunga lyft, men jag tiinkte inte pi det, jag var ju ocksi yngre. Men jag vet inte.
Liikaren fbr bestiimma." Efter en vecka kom det ett brev som sa: "Vi foreslir att
du ffir fortidspension. Dina papper srinds till Stockholm".

Efter tv6, tre brev kom beslutet och besked om bruttot jag skulle fE.. Det var inte
si mycket, det finns de som fEr mer, men jag var bel6ten, eftersom jag kan leva
pi de pengarna och inte har behov av nigon annan. Jag ar beliten. Jag har mitt
hus hiir, jag har min liigenhet i Sverige. Vi klarar oss.

- Hurfdrdriver du tiden i Sverige?

Georgios 1999: Pi morgonen gir jag ut. Gir och dricker en kopp kaffe; gir runt
i stan, jag ar ju pensioniir; tittar pi varor och handlar lite; gir till en annan kafete-
ria; tillbringar nin timma diir, gir hem.

Pfl kviillen har vi Grekiska fbreningen, vi samlas i deras lokaler och spelar kort.
Jag spelar inte kort, men vi pratar, pratar om vira problem. Vid itta-halvniotiden
g1r jag hem och ser pi TV tillsammans med frun, vi har parabol. Ungeftir sfl gir
min dag. Tidigt pi morgonen stiger jag upp, jag kan inte sova pi morgonen, sti-
ger upp och gir ut och promenerar, jag promenerar mycket. Klockan sex i morse
gick jag till en by hiirintill och tillbaks. Liikaren har sagt till mig att jag ska pro-
menera. Jag promenerar hiir i byn och i Helsingborg, dzir finns det promenadsti-
gar. Ja, si har jag barnen diir. De bor i niirheten, ungel?ir tvAhundra meter bort.
De iir vuxna nu. Den iildste rir 38, nrista 36 och min dotter 30.

- Har Du barnbarn?
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Georgios 1999: Inte tin. Men det vrintar vi pi nu. En av mina soner, han som iir
36, gifte sig i {ol. Det iir det som har vrirde nu, att ffi ett barnbarn, gA ut rned det.
Vad annat kan vi g6ra?

- Andrea.s och ndgra andra har dtervcint hit, men du stannade kvar i Sverige.
Vaitir?

Det som fick mig att stanna var mina barn, de ville det. Andreas barn var yngre.
Niir de 6tervtinde hade min iildste redan brirjat i gymnasiet. Kommer han att
lyckas i Grekland om jag avbryter hans studier hdr, frigade jag mig. Det iir svirt
att bestdmma for sina barn, man kan forstrira flor dem.

Georgios 1970: E,ftersom vi iir hiir har jag barnen hiir. Den ene gir i skolan. I 2
klass. Lite har han liirt sig. Han gcir framsteg. Om jag stannar kvar minga fir kan
han ha framging hiir. Men om jag iterviinder om 5 frr kommer jag att ha nirt till
det. D6 kan han bli som jag. obildad. Det vore mycket synd. Att om barnet har
forutsiittningar kapa m<ijligheterna for honom bide hlr och ddr. Jag bcir tiinka jag
btir stanna hiir si att bamet kan avsluta skolan hrir. Si bcir jag tiinka. Och niista ir
skall den andre bdrja skolan. Om jag stannar har har det en framtid. Om de har
huvud kan de avancera. Om jag iterviinder oln 5 ir kan de varken gcira det hiir
eller diir.

Georgios 1999: Barnen fortsatte. Och niir vi sa att vi ville iterviinda till Grek-
land, ville barnen pi inga vilkor det. Inte heller i dag, nzir de dr vuxna, vill de det.
"Gift er, sfi kan vi flytta till Grekland", sdger jag till dem. Inte si att jag inte vill
stanna i Sverige. Men hela naturen iir annorlunda hiir, det skulle vara den vikti-
gaste fdriindringen, komma hit och lcva mina iterstiende 6r hiir. De har sina
sliiktingar [iir syskon och har varandra] diir. Jag har inte minga sliiktingar ddr.
Hiir har jag min syster, dc iterviinde hit redan 1971, och min bror. De har alla
kommit hit ... jag iir ensam [i Sverige]. "Om du vill itervdnda ltir gott till Grek-
land och komma hit och hiilsa pi oss, har du virt tillstind", sdger barnen. Men
jag vill inte hcller ltimna dern. Hogtiderna. Mina syskon hiir har sina barn och
barnbarn runt sig hiir vid hcigtiderna. Vad ska jag och frun grira ensamma hiir pi
vintern. Speciellt vintern hiir iir inte viird nigot. Pi vintern lbrsvinner alla dit
upp. Nf,gra fi stannar kvar hiir. De som har djur och nigra pensiondrer stannar
kvar hiir. Det iir mycket kallt hiir pfl vintern. Pi sommaren rir det svalt. SA det iir
barnen som hindrat mig frfln att flytta hit. Men jag gillar Sverige. De sex mina-
derna jag iir dlir vilar jag mig, under den tiden iir det biittre diir in hiir. Hiir gdr
jag olika saker, rensar ogrds, kapar ved, gor olika saker. Diir gcir jag inget. Diir
har jag en liten kigenhet, sovrum, salong och kdk, en liten kigenhet. Det iir vad
jag har diir. Hela dagen gir jag frin det ena stflllet till det andra, promenerar,
handlar.

- Hcu'Du ndgra svenska vcinner?
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Georgios 1999: Pi fabriken hade jag en svensk vdn som jag fortfarande har
kontakt med. En god familjefar. Och nu har jag lovat att ta hit honom en som-
mar. En mycket skotsam karl, fyra ir iildre iin mig.

- Betrciffande svensk och grekisk mentalitet. Vad har du behdllet frdn Grekland
och vad har tagit till digfrdn Sverige?

Georgios 1999: Jag har iindrat mig mycket. Diirftir sa jag att jag inte stir ut hiir.
Diir uppe stitter man sig och viintar pi sin tur. Ingen forsdker gi ftire. Jag har
vant mig vid att ta mitt nutruner och vrinta pfl min tur. Hiir kommer nigon som
kiinner diinstemannen och gflr ftire. Hiiromdagen var jagph banken for att ta ut
pengar.

"Frun, varftir gick Ni fore mig?" frigade jag.
"Jag hade ett litet 6rende?"
"Vad har det ftir betydelse om Ni har ett litet iirende? Vad vet frun om vad jag

har fiir iirende? Jag kanske har min hustru pi sjukhuset. Varftir viintar ni inte p&
er tur liksom jag?" Hon skrattade.

Det diir gillar jag inte. Det kostar inget att siitta upp nummerlappar och placera ut
stolar i lokalen. De har inte heller nigra stolar. Vi stir som ffir och viintar. Varfor
stfl och viinta? En bank hAr i Kilkis har nu skaffat sig nummer och stolar. Det
borde de ha overallt, pi postkontoren o.s.v. si att jag vet att det iir min tur, mitt
nummer. Det hiir iir n6got som jag inte gillar hitr i landet. Pi den hiir punkten har
jagtagit till mig svensk mentalitet. Si iir det renligheten. Renligheten hiir och diir
skiljer sig.

- Jog ser att husen och trcidgdrdarna hcir nmtomkring rir vcilvdrdade.

Georgios 1999: Ja, niistan alla. Alla har varit i Sverige och sett hur svenskar har
det. Triidgirdarna hdr iir av svensk typ. Vi gdr si gott vi kan. Men diir iir det biitt-
re, svenskarna gtir det biittre. De iir inte som vi. Vi iir mycket, vad ska jag sdga,
'Sapatsoulides' 

[ungeftir: slarviga]. Svensken drar en linje och tar fram vatten-
passet. Vi iir mer slarviga. Men hiir ftirsciker vi gora si gott vi kan. Du ser stenen
i muren diir. Den har de inte placerat rzitt. Sveriges teknologi iir orivertriiffad. Hu-
sen, allt iir mycket mer viilgjort 5n hiir. De svenska systemen iir orivertriiffade.
Det kom en byggmiistare fr6n Sverige och byggde sig ett hus i Thessaloniki. Niir
man ser det syns det direkt att det iir ett svenskt hus. Fonster, d6rrar, allt hade
han tagit med sig diirifrin. Och si gick han bort S'rtiofem 6r gammal, drabbades
av hjiirtat. Du kan se grekiska hus med finess, men vad betriiffar gedigenhet och
skdnhet nir de inte upp till Sverige.

- Men ni har gjort fna hus hcir. Vcilskritta trcidgdrdar med vaclva blommor.

Georgios 1999: Ja, vi har det fint hiir. Vi iir belitna med allt. Fir vi bara ha hril-
san. Vi har vira pensioner. Vira barn att gladja oss 6t. Det enda [bekymret] iir
viintan pA att vira barn ska gifta sig. Vad mer har vi att vrinta oss av livet?
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Om den hrir naturen fanns i Sverige skulle jag inte byta ut Svcrige mot nigon an-
nan plats i viirlden. Det hiir klimatet - om det var varmt i Sverigc! Dofterna hiir.
Man gir till skogen och mdts av doften frin blad och bergsthe. Och luften hiir.
Med det levcle fblk forr i tiden, vi hade inte den mat vi har i dag. Ftirr var vi si
fattiga, en kyckling skulle riicka till sju personer. En bit var fick vi, alla, [d v s]
de som arbetade, mrinnen. Kvinnorna sflg inte mycket av den. Med en bit torrt
blrid var vi itta-tio timmar pi ikrama och arbetade hungriga. Livet var mycket
svirt. Diirfor bcstdrnde vi oss fbr att soka lyckan n&gon annanstans och vi fann
den diir man beh6vde oss.

fAtltt personnamn rir pseudonymer, liksom namnet pd den grekiska restaurang-
en. Namn pd platser oc:h./abriker har e.i cindrats.l
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