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Höstlov. DN frågar: Vad gör du på lovet? Ditt bästa tips till andra höstlovslediga?

Sanna Wenngren, 15, Ödeshög,
Östergötland, Lysingskolan 9A:
– Jag är med kompisar. Vi chillar. Vi
har åkt till Stockholm och handlar
kläder och gör det i Linköping också.
Jag spelar fotboll och innebandy.
– Passa på att vila innan skolan
börjar igen. Nationella proven kommer i februari.

Karl Ståhl, 17, Huddinge, Tullinge
gymnasium NV10A:
– Mestadels programmerar jag och
bygger open source-projekt i programmeringsspråket python. (Open
source är öppna källkoder som vem
som helst kan läsa, DN:s anm.)
– Programmera i stället för att
dricka sprit.

Natalie Nelli, 15, Ödeshög, Öster
götland, Lysingskolan klass 9A:
– Är med kompisar. Åker och handlar.
Går en sväng eller går och fikar. Jag
springer också.
– Ta det lugnt på höstlovet och
gör något du tycker är roligt när du
är ledig. Gå på bio, Twilight 3 kommer snart.

Fråga Eva-Karin.

Linnea Gustavsson, 18, Ropsten,
Rytmus Musikergymnasiet i Sickla:
– Går på filmkvällar runt om i
Stockholm med mina kompisar. Vi
har också spelkvällar med Halo och
Gears of War.
– Dra ihop ett gäng och sätt er och
mys ihop med en film i stället för att
gå ut och supa.

Rebecca Ekberg, 18, Göteborg,
Ester Mosessons gymnasium:
– Jag är i Stockholm och hälsar på
min kompis. Vi går på stan, shoppar,
fikar och umgås. Vi kanske ska gå på
bio. Sedan åker jag till Göteborg och
umgås med vänner där.
– Ha det kul och ta det lugnt och
bara njut av lovet.

Linnéa Wiklund Melander, 18,
Hägersten, Tumba gymnasium:
– Jag har inte så mycket planerat.
Ska bara vara med kompisar. Och
jobba litet som vimmelfotograf på
en känd sajt.
– Kolla på DN På stan. Där finns
det mycket bra tips.

Carl Norlin, 12, Huddinge, Käll
brinksskolan i Huddinge:
– Är med släkten. Vi ska träffa
släktingar från Danderyd på vårt
lantställe på Muskö. Jag bygger
och målar modeller, som Sagan om
ringen.
– Var med kompisar. Spela krigsspel, strategispel.

Man kan ha
halloweenfest och
leta rätt på
gömt
godis.
Sandor Daquinii, 6 år,
Mälarhöjden.

”Kom till Rålis och lär dig skejta”
Jennifer Rundkvist,
8, Vasastan, Matteus
skolan:
– Jag klättrar i klätterställningen i Vasaparken. Och så åker jag i
trampkarusellen.
– Spela bandy. Pyssla
kan man alltid göra.

Nästan 1,3 miljoner elever i grundskolan och
gymnasieskolan har höstlov den här veckan (några av
dem förra och förrförra veckan). DN Stockholm har
träffat ett antal av dem – de flesta Stockholmselever,
någon också från landsorten som förstås passar på att
besöka Stockholm under höstlovet.

Assar Svärd, 8, Vasa
stan, Matteusskolan:
– Ibland är jag på
landet, på Rådmansö.
Annars spelar jag tvspel.
– De borde åka till
landet. Eller leka med
kompisar.

Gunnar Sörbring, text
Erich Stering, foto

Elin Haleklint, 9, Norr
malm, Matteusskolan:
– Jag brukar spela
fotboll. Och pyssla –
jag hittar på saker med
kartonger, gör hus till
exempel.
– Åka och bada i
Eriksdalsbadet. Gå
till någon lekpark och
klättra.

Maceo Daquini, 9,
Bredäng, Lögarebergets
Montessoriförskola:
– Jag har grillat korv,
lekt kull och gungat.
– Gå på Palatset där
man ska kunna spela in
en egen låt, göra film
och radio och hänga i
fotostudion.

Simon Pettersson, 14, Åkersberga,
Tråsättraskolan klass 8:
– Jag skejtar hela tiden, varje dag på höst
lovet för att jag tycker att det är kul. Man
umgås med kompisar då och lär sig nya
grejer, som 360-flip.
– Börja skejta. Kom hit till Rålambshovs
parken och lär dig genom att fråga andra.
Vi skrattar inte åt andras svårigheter i
början – vi har själva varit nybörjare.
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Sandor Daquinii, 6,
Bredäng, Lögarebergets
Montessoriförskola:
– Jag gungar mycket.
Jag har ätit två grillade
korvar och drack apelsinjuice till.
– Man kan ha halloweenfest och leta rätt
på gömt godis.
Cris Daquinii, 37, Bred
äng, fritidsledare:
– Jobbar på fritids – just
nu i Vasaparken, annars i Mälarhöjden.
– Palatset på Riddarholmen med massor av
aktiviteter för unga i
åldern 6–18 år.

Emma Lindström, 15, Sundbyberg,
9:an i Råsundaskolan:
– Jag brukar vara med kompisar,
just nu hänger vi i stan. Jag kommer
också att packa upp lådor, för jag har
just flyttat från Solna till Sumpan.
– Gå på bio. Det går en massa bra
filmer, ”In Time” och en film om
fågelinfluensan.

DN:s Eva-Karin
Gyllenberg
drunknar
i läsarmejl
För det första vill jag be tusen gånger om
ursäkt för att jag kallade den framstående
skulptören Sivert Lindblom för Lindholm
i måndagens tidning. Fingrarna slant på
tangentbordet.
Kan samtidigt passa på att gratulera Sivert Lindblom i efterskott på 80-årsdagen (som inföll på
tisdagen).
För det andra vill jag tacka för alla brev och
mejl som formligen strömmat in den senaste
tiden. Som ni förhoppningsvis förstår har jag
ingen möjlighet att svara alla, men jag gör så
gott jag kan, så misströsta inte.
Det är jätteroligt med all respons även om alla
inte håller med mig om hur gatorna i Vasastan
ska uttalas. Erik Myrsten, en av de läsare som
hört av sig, berättar att han hört många som uttalade Norrtullsgatan som Nått’ullsga’tan.
Staffan Härdelin, uppvuxen på Frejgatan,
skriver att om någon på 1950-talet betonat
Surbrunns’gatan och Norrtulls’gatan som jag
förordar skulle han och polarna ha konstaterat att jag var från bystan (stockholmska för
landsorten).
Staffan undrar vad DN-tecknaren Rit-Olas
seriefigurer Biffen och Bananen hade tänkt om
betoning på brunn i stället för på Sur, de var ju
”grabbarna från Surbrunnsgatan som knäcker
10-öringar”, med betoning på Sur.
Jag träffade språkhistorikern och tv-profilen
Fredrik Lindström tidigare i veckan och frågade
honom om hur Rörstrandsgatan, Norrtulls
gatan, Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan
egentligen ska uttalas.
– Det finns inga regler, säger Lindström. Betonar man Rör i stället för strand är det ett äldre
uttal. Sedan finns det senare regler med accent
från franskan som i Clarté och premiss.
Gäller samma sak för Karlbergsvägen?
– Handlar det om platsen ska det betonas på
berg, handlar det om ett borgerligt efternamn
är det Karl som ska betonas.
Och hur blir det då med Surbrunnsgatan?
– Där har den franska accenten inte slagit
igenom, men man får väl uttala som man vill.
Språket utvecklas ju och man uttalar inte fler
fonem än vad som behövs för att få fram budskapet, säger språkhistoriker Lindström.
Blev du klokare?
Jag tolkar det som att man får uttala som
man vill. Sedan får väl omgivningen rätta en
om den vill. Några läsare tyckte att jag var hård
mot dem som inte talar stockholmska. Det var
absolut inte min avsikt.
Kristina Ek skriver att hon är upprörd över
att jag skulle ha nedvärderat dialektalt uttal.
Hon understryker att vi dels har rätt att uttala
svenska ord på vårt eget sätt, dels har ingen rätt
att göra det till åtlöje.
”Mer tolerans och öppenhet för olika
skiftningar i vårt språk! Jag tycker att det är en
rikedom”, skriver hon vidare.
Bosse Gustavsson, ”inflyttad mas helt oförmögen att ändra sitt språk”, skriver att ingen
begär av en utflyttad stockholmare att han eller
hon ska anpassa sitt språk till sin nya hemort
vare sig det är Skåne eller Norrbotten.
Han har rätt.

Eva-Karin Gyllenberg
eva-karin.gyllenberg@dn.se

DN:s reporter Eva-Karin Gyllenberg
tilldelades 2011 Sankt Eriksmedaljen,
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som sedan 1938 tilldelats förtjänta
stockholmare.
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