
 

HISTORISK AFTON 
Måndag 2 december 2019 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, 

Trollhättan 

 

Lars-Gunnar Andersson, som skulle hållit denna föreläsning, har tyvärr fått förhinder. 

Han har som ersättare rekommenderat Erik Magnusson Petzell vid Institutet för språk och 

folkminnen.  

 

Erik Magnusson Petzell föreläser om 

SVENSKA SPRÅKET FÖRR OCH NU - historia och utveckling 

 

När vi pratar om det svenska språket och dess historia är det nästan alltid det skrivna 

standardspråket vi menar. Men också det talade språket, de olika dialekterna, har förstås 

sin historia, även om denna historia - i brist på äldre källor - är svårare att spåra långt 

tillbaka i tiden. 

 

I Erik Magnussons Petzells föredrag diskuterar han de olika perspektiv på nationell 

språkhistoria (exempelvis  svensk) som man som språkforskare kan anlägga. Han vill visa 

att standardspråksperspektivet och dialektperspektivet mycket väl låter sig kombineras, och 

att det förenade perspektivet rentav kan leda till nya insikter om språklig förändring. 

 

 

Erik Magnusson Petzell är docent i nordiska språk och 

forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i 

Göteborg. Hans forskning rör grammatisk variation i både äldre 

svenska och sentida dialekter. I P4 Göteborg svarar han på 

lyssnarnas språkfrågor på onsdagseftermiddagarna. 

 Välkomna till en mycket intressant kväll om Svenska språket! 

 

OBS - FRI ENTRÉ FÖR CLIOS VÄNNERS MEDLEMMAR! 

Vi närmar oss julhelgen. Hebeteatern har under året varit välfylld. Vi kan nu därför erbjuda 

våra medlemmar fri entré till denna föreläsning! Glöm inte att ta med och visa upp ditt 

medlemskort! 

 

 

 



 

NYA MEDLEMMAR 2020 

Nya medlemmar som betalar 150 kr för medlemskap 2020 erbjuds också fri entré till denna 

föreläsning. Önskar ni i stället Årskort 2020 är kostnaden 500 kr. Årskortet ger, förutom 

medlemskap, fri och direkt entré till årets alla 9 föreläsningar samt 50 kr i rabatt på vår 

historiska resa. Innehavare av årskort är alltid garanterad plats. 

 

ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Erik Magnusson 

Petzell och få möjlighet att ställa ytterligare frågor. Kostnad endast 60 kr! Vi behöver Er 

anmälan senast torsdag 28 november. Svara på detta mejl (cliosvanner@telia.com) och 

ange namn och hur många som kommer. Ni erhåller i retur ett bokningsnummer som ni 

sedan anger i kassan vid föreläsningen. Obs! Begränsat antal platser. 

 

RESERVATION AV BILJETTER 

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

föreläsningar och resor genom att skicka ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn 

och hur många som kommer. Ni erhåller i retur ett bokningsnummer som ni sedan anger i 

kassan vid föreläsningen. Reserverade biljetter betalas i alla fyra kassor! 

 

FÖRKÖP AV BILJETTER PÅ FOLKETS HUS KULTURHUSET OCH TICKSTER! 

Biljetter till våra föreläsningar finns nu även att köpa på Folkets Hus Kulturhuset och 

Tickster! Vid förköp tillkommer en serviceavgift på 20 kr. Det är möjligt att göra förköp fram 

till 15.00 på föreläsningsdagen. Våra fyra kassor finns givetvis kvar vid entrén till 

Hebeteatern för dem som önskar köpa biljetter som tidigare och ni kan fortfarande 

reservera biljetter fram till 15.00 via e-post. Ni hittar biljetterna på Tickster till denna 

föreläsning här. 

 

http://www.tickster.com/events/2dkf15el1yg9mku

