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Onsdag 2. januar 2013

KVINNE TOK FYR
En 23 år gammel kvinne ble alvorlig brannskadet etter en nyttårsfest i Hedmark.
– Politiet er i gang med etterforskning av saken, opplyser
operasjonsleder Jørn Akre ved
Hedmark politidistrikt til Glomdalen.no Kvinnen skal ha deltatt

på en privat nyttårsfest i Eidskog
da det tok fyr i klærne hennes.
– Uforsiktig omgang med
åpen ild er årsak til at det tok fyr i
kvinnens klær, forteller Akre.
23-åringen er sendt til Haukeland universitetssykehus for videre behandling.

!

En 14 åring ble hentet av politiet etter
å ha skutt nyttårsraketter etter tilfeldige personer på brygga i Sandefjord.
Gutten hentet av politiet rett etter midnatt
natt til i går, og kjørt hjem til foreldrene.
Politiet opplyser om at barnevernet vil bli
orientert, skriver tb.no.
Ingen personer skal ha blitt truffet av fyrverkeriet.

FØDSELSVEKT PÅVIRKER HJERNEN
Barnets fødselsvekt påvirker
utstrekningen av hjernebarken og hjernens totale volum i
voksen alder, skriver Forskning.no. En ny studie, offentliggjort i PNAS, viser hvordan
fødselsvekten kan være viktigere enn tidligere antatt.

– Antagelig kan fødselsvekten forutsi en del av vår hjerneutvikling gjennom hele livet, sier forsker Kristina Walhovd ved Psykologisk institutt
på Universitetet i Oslo til nettsiden.

Drammen fikk tre nyttårsbarn på fem minutter
Jordmor: Dette har vi aldri opplevd før
STOLT STORESØSTER: Lilly (3,5) viste i går stolt frem lillebroren Charlie, som kom til verden 00.01 på Drammen sykehus den 1. januar. Her sammen med de nybakte foreldrene
Cecilie Forsberg Ellefsen og Lasse Forsberg Ellefsen.

Baby-sensasjon
AV HILDE KRISTINE MISJE,
TIM PETERS og
MATTIS SANDBLAD (foto)

Drammen sykehus
tok sensasjonelt
samtlige pallplasseringer da årets
nyttårsbarn kom
til verden.
Og det var vesle Charlie som
trakk det lengste fødselsstrået. Han kom til verden bare ett
minutt ut i det nye året.
– Jeg tenkte ikke over at
Charlie kanskje kunne være
nyttårsbarnet før fødselen
var over, og jeg så rakettene
utenfor vinduet. Da spurte jeg
Lasse om det hadde blitt 2013,
forteller
mamma
Cecilie
Forsberg Ellefsen til VG.

Kl. 00.01
Og det hadde det blitt, med
små marginer. Vesle Charlie
Charlie ble loggført 00.01, 1. januar, akkurat i tide til å kapre
tittelen som årets nyttårsbarn.

For konkurransen var stor:
I løpet av de første fem minuttene av 2013 kom tre barn til
verden ved Drammen sykehus.
Det var lokalavisen Drammens Tidende som først
meldte om nyttårsbarn-boomen i elvebyen. De tre barna ble
født med fire minutters mellomrom, klokken 00.01, 00.03,
00.05. I tillegg fikk avdelingen
to barn til på morgenkvisten.
– Det var veldig spesielt.
Det har vi aldri opplevd før.
Det finnes mange store fødeavdelinger i landet, men at
det kommer tre barn på få mi-

nutter her i Drammen er spesielt nok i seg selv, sier jordmor Katrine Sommefeldt Lysne ved Drammen sykehus til
VG.

– Uvanlig travelt
Ifølge jordmor Silje Brennum
ved Drammen sykehus fødes
det vanligvis i snitt syv barn i
døgnet ved sykehuset.
– Så mellom tolv og ett i natt
var det uvanlig travelt. Jeg
har hverken opplevd eller
hørt om noe lignende, forteller
hun.
– Det er klart det er gøy
med så mye oppmerksomhet.

HALV STRØMREGNING I FJOR
Strømprisene
på
kraftbørsen Nord
Pool Spot lå i gjennomsnitt på 22,2
øre per kilowattime
i fjor. Det er nesten
en halvering siden
2010 og det laveste
prisnivået på fem
år.

Flere måneder i
fjor lå prisen under
halvparten av nivået
fra året før, og sett
under ett var nedgangen fra 2011 på
39 prosent.
– Dette viser at
markedet fungerer. I
et
velfungerende

marked vil prisen alltid være et resultat
av forholdet mellom
tilbud og etterspørsel, sier kommunikasjonssjef
Stina
Johansen ved kraftbørsen i Oslo til
ANB (Avisenes Nyhetsbyrå).

Det er ikke alle nyfødte som
får så stor interesse, sier den
nybakte nyttårspappaen, Lasse Forsberg Ellefsen til VG.
Lasse og kona Cecilie har
datteren Lilly (3) fra tidligere. Paret hadde egentlig termin 27. desember, men Charlie lot vente på seg. Nyttårsaften var paret inne til kontroll
på sykehuset.
– Vi skulle inn til en vanlig
undersøkelse på morgenen.
Den endte med at vi ble lagt
inn. Ting gikk rolig for seg til
20-tiden. Da gikk vannet og
fødselen var i gang fra 22-tiden, forteller Lasse.
– Det gikk fort, når det først
begynte, legger han til.
Vesle Charlie ble tatt imot
av jordmor Cecilia Rostedt,
som vanligvis jobber som
jordmor ved sykehuset i Linköping.
– Det var en veldig spesiell
natt på fødestuen. Jeg har aldri opplevd at så mange barn
blir født med så kort mellomrom på et så lite sykehus, forteller hun til VG.
Rostedt var ikke klar over
hva klokken var da hun tok
imot Charlie, og hadde egent-

lig liten tro på at han skulle bli
årets nyttårsbarn.

Rask fødsel
– Vi trodde fødselen skulle ta
lengre tid enn den gjorde, men
han ville veldig raskt ut. Det
var noen spennende minutter,
og selvfølgelig veldig stas at
han ble nyttårsbarn, forteller
hun.
Jordmor Gro Skahjem ved
Jordmortjenesten har 30 års
erfaring som jordmor. Heller
ikke hun har hørt om at tre
barn har kommet til verden
med så kort mellomrom på et
lite sykehus.
– Det er meget spesielt. Jeg
har selv aldri vært med på så
tette fødsler, og jeg tror ikke
det er mange jordmødre på
jobb som opplever dette – i
hvert fall ikke natt til 1. nyttårsdag, forteller hun til VG.
Også Volda sykehus var
lenge med i konkurransen om
årets nyttårsbarn, der det
kom en liten jente til verden
klokken 00.13 1. januar.
E-post: hilde.kristine.misje@vg.no
tim.peters@vg.no

