
P R E S S E M E D D E L E L S E : 
 
Auschwitz-dag i Odense 2017 
 

offentligt møde, fredag d. 27. januar kl. 19.00-21.30 
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Aud. U45 

 
IB KATZNELSON er hovedtaler på Auschwitzdagen, den årlige Holocaust-

mindedag. Temaet for 2017 er FLUGT. Under jødeforfølgelsen i OKT.’43 
forsøgte Ib og hans familie at flygte til Sverige; men de blev fanget ved 

Kastrup Havn ved en dramatisk razzia. Hans far kom til KZ-lejren Sachsen-

hausen, han selv med sin mor til den berygtede kvindekoncentrationslejr 
Ravensbrück. Efter ½ år under uhyggelige og livstruende omstændigheder  

blev de genforenet med resten af familien og andre jøder, deporteret fra 
Danmark, i lejren Theresienstadt. Herfra blev de befriet af De hvide Busser      

i april 1945 og ført til Sverige og derfra hjem til Danmark.  
 

IB KATZNELSON var kun 2 år, da tyskerne satte ham i KZ-lejr, så han husker 
naturligvis ikke ret meget. Men efter cand.polit.-studiet og en succesrig kar-

riere i bl.a. Finansministeriet tog han fat på at udforske sin egen og familiens 
historie: udspørge vidner, opstøve dokumenter og besøge de infame steder. 

LAD HAM DØ! er den brutale titel på hans bog. Det råd gav medfanger hans 
mor i lejren. Bogen udkommer på Syddansk Universitetsforlag d. 27. januar. 

 
På mødet vil IB KATZNELSON fortælle sin og familiens brutale historie.         

Og der bliver mulighed for at erhverve bogen til introduktionspris, evt. med 

forfatterens dedikation. Mødet arrangeres af AUSCHWITZDAG SYD initiativet 
ved SDU og Netværk for Nazisme- og Holocauststudier i samarbejde med 

Dansk Institut for Internationale Studier/Holocaust og Folkedrab (Kbh.). 
Museumsinspektør Jens-Chr. Hansen (NNHS) byder velkommen.  

Therkel Stræde (lektor i samtidshistorie, SDU) introducerer. 
 

Fri adgang, gratis entré, ingen tilmelding. Spørgsmål vedr. arrangementet   
kan rettes til Anders Nedergaard Bæk Petersen på [anpe813@student.sdu.dk],    

tlf. 31 26 19 10.  
 
 

 


