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BTs nettavis oppdateres minutt for minutt

Siktet for
drapsforsøk
06:18

I fylla skal kvinnen
ha forsøkt å drepe
en døende pasient i Os.
Les mer på side 10.

Lette etter kvinne
Politiet lette i
morgentimene
etter en kvinne (48) som gikk
seg bort i Fløyen-området.
Kvinnen ble funnet ved 07tiden – kald, men uskadet.

06:38

Ranet med balltre
08:04

Raneren stoppet
kvinnen i Nygårdsparken og truet henne med
et balltre tirsdag morgen.
Han ﬁkk med seg kvinnens
lommebok. Gjerningsmannen er fortsatt på frifot, og
betegnes som en mørkkledd
mann i 20-årene, med svart
topplue.

Terra-kommuner
kan bli taperne
De såkalte Terrakommunene, som
tapte store summer på
feilslåtte investeringer i
amerikanske verdipapirer,
må trolig bruke de frie
inntektene i krisepakken til å
betale ned lån. Les mer på
bt.no/lokalt/sf.

08:25

Pendlarar får svi
12:29

For liten rutebåt
fører til mange
attståande passasjerar
i Kvinnherad.
Les meir på bt.no/lokalt.

Søk i Smålungeren
12:44

Dykkere søkte
tirsdag etter den
savnede Endre Landmark i
Smålungeren, uten resultat.
Les mer om leteaksjonen på
bt.no.

Oslo får 100 mill.,
Bergen ingenting
19:45: Oslo får
opp mot 100
millioner kroner til vanskeligstilte områder i Groruddalen.
Bergen får ikke en øre til
tilsvarende satsing. – Søk på
nytt, oppfordrer kommunalminister Magnhild
Meltveit Kleppa.
Les mer på bt.no.

19:45

i dag
Ari Behn gir sin forfatterkollega Erlend Loe det glatte lag:
«En jevn strøm av benløse
ﬂoskler og selvfølgeligheter.»
Følg striden på bt.no.
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Ny navneskikk,
mer likestilling
Stadi ﬂere gir barna
bindestrek-etternavn.
– Positivt for
likestillingen, mener
navneforsker Ivar Utne.
TORILL SOMMERFELT ERVIK
MARITA AAREKOL (foto)
torill.ervik@bt.no

– Hvis jeg het bare Wiger hadde
jeg følt at jeg bare hørte til pappa.
Jeg vil høre til begge, ikke bare en,
sier Julia Constance Wiger-Nordås på vei hjem fra skolen sammen
med mamma Vibeke Nordås og
lillesøster. Syvåringen er en av stadig ﬂere norske barn med bindestrek-etternavn bestående av både
mammas og pappas etternavn.

Nytt fenomen
– Disse bindestrek-etternavnene
er et nytt fenomen og ble først
lovlig 1. januar 2003, sier Jørgen
Ouren i Statistisk sentralbyrå.
Navnestatistikken for 2008 viser
at i løpet av fjoråret ﬁkk 7,3 prosent av norske barn etternavn
med bindestrek. De siste årene
har tallet økt med rundt ett prosentpoeng i året.
Ouren mener det er naturlig at
det tok litt tid før praksisen kom i
gang, og forventer en fortsatt stigning i bindestrek-etternavnene.

– Vi tar begge
Da Julia Constance ble født var det
ikke lovlig med bindestrek-etternavn, og det var først da lillebror
Baltazar Magnus (5) ble født at
foreldrene Vibeke Nordås og Pär
Wiger innførte dobbelt etternavn
i familien. Siden har også minsten
på 2, Tilda Camille blitt navngitt
Wiger-Nordås.
– Vi ville at barna skulle ha begges navn, sier mamma Vibeke.
Hun ville ikke skifte navn da
hun giftet seg, og syntes det var
viktig å gi videre sitt etternavn til
barna.
– Jeg vet at mamma ville ønsket
at hun ga sitt etternavn videre til
meg og min bror, og litt av grunnen ligger kanskje der, forteller
hun.
Ekteparet kranglet aldri om
hvilket etternavn barna skulle
ha.
– Vi tar begge, sa vi bare. Og så

BEHOLDT ETTERNAVNET: Vibeke Nordås har fått få reaksjoner på at hun og ektemannen har gitt barna bindestrek-etternavn.
– Jeg har fått ﬂere reaksjoner på at jeg ikke tok hans etternavn, forteller hun. Her sammen med døtrene Julia Constance WigerNordås (7) og Tilda Camille Wiger-Nordås (2).

valgte vi rekkefølge etter hva vi
syntes klang best.

Likestillingsspørsmål
– Praksisen med doble etternavn
fører til at mors etternavn får høyere status, sier navneforsker ved
Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
Han kan fortelle at når barn får
begge foreldrenes etternavn, men
uten bindestrek, er vanligvis mors
etternavn mellomnavn mens fars
er oppført som etternavn. Dette
gir farens etternavn høyere status
enn morens, og ofte blir bare det
siste navnet brukt.
– Dette dreier seg om likestilling, og jeg synes det er ﬁnt at
mors etternavn nå blir så tydelig.
Man ønsker å vise sin historie og å
markere identitet. Det er viktigere
for folk enn at det skal se ryddig
ut for andre, forteller Utne.
En morsom effekt av bindestrek-etternavnene er at mange
setter mors navn først, på samme

Linnea og Lucas på topp
I Oslo er Mohammad det desidert mest
brukte guttenavnet.
Utvikling for Linnea, tall i
prosent av navn totalt.

590 fikk
navnet Linnea
2,0

2,0

1,0

Utvikling
for Lucas.

1.
2.
3.
4.
5.

Linnea* 6.
Emma 7.
Sara* 8.
Thea* 9.
Nora 10.

Ida
Sofie*
Ingrid*
Leah*
Julie

Emma
1,0

537 ble
kalt Lucas
Mathias

1.
2.
3.
4.
5.

Lucas*
6. Jonas
Mathias* 7. Magnus
Markus 8. Oliver
Emil
9. Tobias
Kristian* 10. Alexander
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11-20. plass: Julie, Hanna*, Mia, Anna, Maria,
Emilie, Mathilde*, Amalie, Vilde og Tuva.

11-20. plass: Andreas, Henrik, Daniel,
Noah*, Adrian, William, Kristoffer*,
Sebastian, Martin og Jakob.

*Flere skrivemåter er lagt sammen
Kilde: Statistisk sentralbyrå
* Delte plasseringen med flere navn.

måte som mellomnavn kommer
før etternavn.
– Det gjør at mors etternavn
kommer først i for eksempel alfabetiske registre, og på den måten

blir det viktigste etternavnet, sier
Utne. Han tror at det vil bli stadig
vanligere å gi barna bindestreketternavn etter hvert som muligheten blir kjent.

