
HISTORISK AFTON 

Tisdag 13 SEPTEMBER 2022 kl. 19.00 i Parkhallen, Folkets Park, Trollhättan 

KRISTIAN GERNER föreläser om 

SOVJETUNIONENS ÅTERUPPSTÅNDELSE OCH KRIGET I UKRAINA 

Strax före kl. 04, svensk tid, den 24 februari 2022 höll Vladimir Putin ett tal till nationen i vilket han 

bekräftade att ”en militär operation är inledd” i Ukraina. Minuter senare hördes explosioner i både 

Kiev och Kharkiv. 

Ukraina och Ryssland har en tusenårig gemensam historia. År 1991 blev de två självständiga stater. 

President Putin vill återupprätta det ryska imperiet. Ukraina står idag för ett demokratiskt alternativ 

till Ryssland. Det upplever Putin som ett dödligt hot mot sin regim. Därför vill han krossa Ukraina. 

Kristian Gerner berättar om bakgrunden till Ukrainakriget, diskuterar hur det kan sluta och avslutar 

med att reflektera över framtiden för Ryssland, Ukraina och Europa. 

Kristian Gerner är professor (emeritus) i historia, Lunds Universitet. Bland hans publikationer: 

Rysslands historia, Lund 2017 och Sovjetunionens skendöd. En historia om det moderna Ryssland, 

Lund 2021. Han har vistats i Ryssland ett femtiotal gånger, med början på språkkurs i Moskva år 1966 

och fram till år 2019 på resor från S:t Petersburg vid Finska viken till Perm vid Uralbergen, ön Solovki i 

Vita havet och Astrakan vid Volgas utlopp i Kaspiska havet. 

Kristian Gerner har vid sex tillfällen tidigare besökt Clios vänner. Senast 2015 då han talade om Svarta 

havet i Rysslands historia. 

BEKANTA DIG MED VÅR NYA LOKAL 

Vi bjuder dig på en macka med kaffe eller te från kl.17.30. MIKAEL ARVIDSSON från Trollhättans Stad 

informerar kl. 18.00 om ombyggnaden av stadens 100-åriga festplats Folkets Park och Lunnen till 

Trollhättans nya stadspark. Anmäl (för förtäringens skull) om du även kommer till försittningen 

genom mejl till cliosvanner@telia.com senast söndag 11 september. Det är lätt att komma till 

Parkhallen!. Se info! 

FÖRELÄSNINGSTID 

Föreläsningen varar som längst till 20:30 varefter följer eftersittning för anmälda intresserade. 

ANMÄL DIG TILL EFTERSITTNING 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Kristian Gerner och få 

möjlighet att ställa frågor till honom. Vi bjuder denna gång (ordinarie pris 30 kr). Vi behöver din 

anmälan senast söndag 11 september. Svara på detta mejl (cliosvanner@telia.com) och ange namn 

och hur många som kommer. Du erhåller i retur ett bokningsnummer som du sedan anger i kassan 

vid föreläsningen. 

BILJETTER 

Biljetter köps i våra kassor i entrén till Parkhallen. Förköp av biljetter kan även göras på Tickster.com. 

Serviceavgift 10 kr tillkommer då på biljettpriset. 

Det är alltid möjligt att reservera biljetter fram till 15.00 på föreläsningsdagen till våra föreläsningar 

genom att skicka ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn och hur många som kommer. Du 

erhåller i retur ett bokningsnummer som du sedan anger i kassan vid föreläsningen. Reserverade 

biljetter betalas i alla våra fyra kassor! 



 

SKRIVTOLKNING 

Har du behov av skrivtolkning ber vi dig att anmäla detta genom mejl till cliosvanner@telia.com 

senast onsdag 7 september. 

OBS!  NY MEDLEMSFÖRMÅN! 

Medlemmar i Clios vänner erhåller, mot uppvisande av giltigt medlemsbevis, 10% rabatt på ordinarie 

priser hos SIGURD NORDIN HERR AB på Storgatan 30 i Trollhättan. 

KOMMANDE PROGRAM 

18 oktober  Johan Schück, Herman Friedländer - en svensk judisk historia 

10 november  Anders Herou, Vallonerna lade grunden till svensk järnhantering 

30 november  Börje Ljunggren, Den kinesiska drömmen -  utmaningar för Kina och världen 

2023 

17 januari  Herman Lindqvist, Oscar II - konungsligast av kungar 

8 februari  Dick Harrison, Tusen år i Uppåkra - en järnåldersmetropols uppgång och fall 
 

Dela gärna med dig av detta nyhetsbrev till intresserade vänner! 

 

BESÖK VÅR HEMSIDA – https://www.cliosvanner.nu    Vi finns även på Facebook! 

Välkommen till en högaktuell kväll om Sovjetunionens återuppståndelse och kriget i Ukraina! 

Clios vänner 

Styrelsen 


