Författarbesök
av Lars Brink

Aktuell föreläsning

2012 proklamerade regeringen
minnesåret:

Raoul Wallenberg – en
humanist med civilkurage

Om den unge svensken som under Andra
världskriget räddade tiotusentals ungerska
judar undan Förintelsen och sedan försvann
i det sovjetiska fängelsesystemet, Gulagarkipelagen.
Raoul Wallenberg satte den personliga
bildningen högt och arbetade med både
diplomati och fasthet.
Föreläsning med bilder
Vid författarbesöket berättar Lars Brink
utifrån sin senaste bok, När hoten var
starka, om den idag globalt kände
svensken Raoul Wallenberg.
Föreläsningen illustreras med bilder ur
Wallenbergs liv och verksamhet. Raoul
Wallenberg utbildade sig till arkitekt i
USA.
Under Andra världskriget engagerade han
sig i den nya folkrörelsen hemvärnet där
han var en uppskattad ungdomsledare i
Stockholm 1940-1944.
Mot fascisterna
Raoul Wallenbergs erfarenheter som
militär kom till god hjälp när han i
Budapest hösten 1944 som diplomat
agerade mot de tyska SS-trupperna och
den antisemitiska fascistiska pilkorsrörelsen.

Lars Brink var med på Utrikesdepartementets talarlista över experter
och ingår nu i Raoul Wallenberg
Academys föreläsarbank, www.rwa.se
Koncept till pressmeddelanden +
högupplösta pressbilder överförs gärna.
Framträdanden läggs in i kalendariet hos
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Signering. Lars Brink signerar sina böcker
När hoten var starka och Raoul Wallenberg i
dagspressen under kalla kriget.

När de ryska trupperna i januari 1945
intog Budapest tog den sovjetiska
säkerhetstjänsten den 32-årige Raoul
Wallenberg för spion och förde honom till
i Lubjanka-fängelset i Moskva.
Ge din förening, församling
organisation, skola eller företag en
möjlighet att bekanta sig med denne
unge svensk, affärsman, diplomat och
militärt verksam, som blev en symbol
för vad en handlingskraftig person kan
åstadkomma. Rekommendation:
Ta kontakt med ert studieförbund, det
kan få rollen som medarrangör och
medfinansiär.

Raoul Wallenberg i knät på sin farfar Gustaf
Wallenberg. Raouls pappa dog före Raouls
födelse 1912 varför farfar blev hans stöd och
rådgivare under uppväxtåren. Bild ur När
hoten var starka.

