Samtal med Oskar
Texten återger ett samtal mellan Sarah Forssell, Ewa Wymark och Oskar Tojzner.
Intervjun bygger på frågor som ofta ställs av elever till överlevande från Förintelsen.
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Översikt av frågorna:
1. Hur var det att komma till Sverige? Sidan 3
2. Har du berättat för dina barn vad du varit med om? Sidan 3
3. Har du besökt din hemstad Dąbrowica eller Sarny? Sidan 3
4. Hur ser din familj ut? Sidan 3
5. Tror du på Gud? Sidan 4
6. Tänker du ofta på det som har hänt? Sidan 4
7. Känns det svårt att berätta? Sidan 4

Oskar Tojzner, 2016.
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1. Hur var det att komma till Sverige?
Hur var det att komma till Sverige?
– Först bodde vi i Ystad sex månader. Sedan kom vi till Malmö. Vi fick en lägenhet här. Nina jobbade i Lund på
slaviska institutionen och jag blev avdelningschef hos livsmedelstillverkaren Foodia.
– Vi fortsatte att prata ryska med varandra i hemmet. Våra barn kan flera språk. Det gick bra för dem. Sofia var
utbildad lärare redan när vi lämnade Polen. I Sverige fick hon jobb som illustratör, och Michael läste till tandläkare.

2. Har du berättat för dina barn vad du varit med om?
Har du berättat för dina barn vad du varit med om?
– Ja, vi har pratat om det.

3. Har du besökt din hemstad Dąbrowica eller Sarny?
Har du besökt din hemstad Dąbrowica eller Sarny?
– Jag försökte besöka minnesmonumentet i Sarny men ryssarna släppte inte in mig. Det var 1991 tror jag. Senare
passerade jag och några andra i familjen förbi på väg från Kiev, men vi stannade inte.

4. Hur ser din familj ut?
Hur ser din familj ut?
– Jag har två barn, Sofia (som också kallas Sonia) och
Michael. Sofia har en dotter som heter Eva och hon har tre
barn, Nathan, Sharon, Joshua – de är mina barnbarns barn.
Michael har en son, Samuel-Oskar och en dotter, Nina.
– Det har hänt mycket i livet. Jag trodde inte att jag skulle
bli så här gammal. Nu ska jag flytta till min son Michael och bo
hos honom.

Oskar Tojzner och barnbarnen Nina, Samuel-Oskar och Eva.
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5. Tror du på Gud?
Tror du på Gud?
– Jag är inte speciellt troende, men jag tror att det finns en kraft. Stalin och
Karl Marx sa att det inte finns någon Gud. Det tycker jag känns fel. Jag tror
att människan kommer att utvecklas så att vi kan förstå varandra bättre.
Det är viktigt att vi visar varandra hänsyn oavsett religion. Man kan inte
tala illa om ett helt folk. I alla grupper finns det goda människor.

Oskar och barnbarnsbarnen
Joshua, Sharon och Nathan.

6. Tänker du ofta på det som har hänt?
Tänker du ofta på det som har hänt?
– När jag var yngre var jag upptagen med att arbeta och umgås med människor. Då hade jag inte tid. De senaste sju
åren har jag inte arbetat och då har minnena blivit starkare. Jag tänker ofta på min familj.

7. Känns det svårt att berätta?
Känns det svårt att berätta?
– Ja. Efteråt, när jag är ensam, känns det som om alla – min mor, far och mina bröder och systrar – står här runt
omkring mig. Det känns svårt.
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