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jeg kune ønke at dete ikke hade skjed det er mange som tenker på det og jeg tenker på de jeg og det er 

veldig trist og det er mange som har det vont akkurat nå og savner sine kjære<3<3.HILSEN EVA 

CELINE 8år 

 

jeg har tenket på di som ble skut alt var fint så var de en mann som var syk i hodet og drepet di snille 

jentene og gutene og jeg følar at di som var i dies familie er veldig lei seg og savner. jeg var nabo med 

en gutt han var 15 år og ble død jeg har tenket al fårmase men jeg synst at de er så trist. jeg vil at di 

som er død at di får ha ro oppe i himelen jeg er så lei mei for alt hilsen emilie 7 år 

 

Hver storm har en ende. 

Hver natt bringer en ny morgen. 

Det som er viktig er å stole på de man elsker og aldri gi opp. 

Vi må alle holde håpet i live. 

Tårer man gråter for en selv er et tegn på svakhet, men tårer man gråter for de man er glad i er et tegn 

på styrke. 

Hvis en man kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen. 

 

Tenker på de som mistet livet på Utøya og de fra regjerings kvartalet. 

Tenke på alle de pårørende. Jeg kjente ingen på Utøya men jeg føler med de pårørende. Tenker også 

på de som overlevde Utøya som har en lang vei å gå etter en så vanskelig tid. Ønsker dem alle lykke til 

videre med livet, en erfaring rikere og jeg tror helt ærlig at Norge har blitt sterkere pga denne 

vanskelige tiden med vonde opplevelser. – Guro 

 

 

Dikt fra Elise 

Èn mann måtte skape uro 

I det landet det hadde være trygt å bo. 

Uskyldige voksne og ungdommer ble drept, hele  77 ! 

Den 22.juli vil minnes med grøss og gru. 

Det ble laget store rosehav 

Alle en del av hjerte de gav! 

Norge ble du samlet land, 

fordi et bånd av kjerlighet vi band. 

 

Dikt fra Silje Marie J. 

 

Den 22.Juli vil ingen glemme, etter det som ble gjort av den slemme. 

En mann som viset så mye hat, 

leverte ham direkte på et fat. 

 

Jeg hørte det triste, 

om du bare viste. 

Tårene falt, 

Og det er ikke alt. 

 

Jeg gikk på rommet og tenkte meg om, 

hvem er personen som er så dom. 

Tenker han på det han har gjort?, 

for alt gikk jo så veldig fort. 

 

Men det jeg å si, 



kan få dere litt bli. 

Her jeg kommer fra, 

går ikke alt bra. 

 

Vi har sørget får de som døde, 

Vi holdte roser i hvite, gule og røde. 

Vi samlet dem sammen og tente lys, 

Vi sto der lenge til vi begynte å frys. 

 

Jeg har fortalt min mening, 

Jeg har fortalt det jeg hadde å si. 

Jeg har fortalt det jeg følte 

men jeg er fortsatt ikke bli. 

 

 

Kondolere t all som mista nånn på utøya 22.Juli 2011, tenke på dåkk, og hvil i fred alle som mista livet 

i den tragiske hendelsa. – Aurora S. 

 

 

Fra Liv-Christine Hoem 

Det var 22. juli 2011 kl. 15.20. Jeg satt på rommet og leste i en krimbok skrevet av Henning 

Mankell med tittelen ”Før frosten.” Fra stuen kunne jeg høre mamma og pappa le. De satt og 

så på Tour de France. Langt borte kunne jeg høre Christian Paasche og Johan Kaggestad 

kommentere sykkelløpet med latter og glede. Utenfor kunne jeg høre barnelatter. En måke fløt 

med vinden utenfor vinduet i noen sekunder. Lenge nok til at jeg la merke til den. Solen skinte 

og himmelen var blå. Det var varmt. 

Noen sekunder senere hører jeg at mamma roper på meg. Jeg trodde det var fordi 

nordmennene hadde gjort det bra i Tour de France. Så jeg går inn i stuen med rolige skritt og 

med et smil om munnen. Det jeg skulle få se og høre skulle endre alt. Jeg husker stemmen og 

bildene på tv-skjermen som om det skulle ha vært i går. Overskriften var tydelig: Eksplosjon i 

Regjeringskvartalet. I det øyeblikket var det som om hele verden stoppet opp. Ingen av oss 

kunne tro det. Jeg sto der måpende i minst fem minutter mens jeg fulgte med på de nye 

bildene som dukket opp på skjermen. Bilder fra et Regjeringskvartal som så ut som en 

krigssone og mennesker i panikk som løp til alle kanter. Ambulanser, ambulansepersonell, 

brannvesen og politi. Et eneste stort kaos og virvar av mennesker. Noen med blod i ansiktet og 

noen som gråt. Knust glass var en gjenganger i mange av bildene. 

Så, begynte tankene og bekymringene å rulle. Hva var dette? Alle mulige slags scenarioer 

dukket opp i hodet mitt. Gasseksplosjon, internasjonal terror, bombe. Det hele var 

overveldende. Der og da visste jeg ikke hva jeg skulle tenke eller føle. Den neste timen er som 

et blekt minne. Full av bekymringer. Jeg visste at broren min var på jobb i Urtegata bare en 

kilometer unna og jeg lurte på om alt var bra med ham. Tanken på at noe kunne ha skjedd ham 

gjorde meg redd. Heldigvis fikk mamma tak i ham på telefonen et kvarter senere og klumpen i 

magen forsvant. Hvert fall for en stund. Det var før jeg visste hva som skulle komme til å skje. 

Jeg husker at jeg kikket ned på armbåndsuret jeg har på armen, den viste 17:30.  Det var da de 

nye overskriftene begynte å rulle over skjermen – skyting på Utøya. Jeg husker ikke hva jeg 

tenkte i det øyeblikket. Det hele kom som et stort sjokk. Så kom meldingene om at flere var 

skutt. Ingen visste da i hvilket omfang det var snakk om. Bare at noen var skutt på en fredelig 

øy i Buskerud. En øy der AUF hadde sommerleir. På Utøya, der engasjerte og fantastiske 



mennesker hadde samlet seg for å ha det fint sammen og diskutere politiske saker. Alt ble så 

brått forandret. 

De neste timene var preget av sjokk og vantro. Har virkelig Norge blitt rammet av terror? 

Hvorfor og hvordan kunne det skje? Jeg husker at jeg satt hele kvelden og så på nyhetene. Det 

ble en søvnløs natt. Først var det meldt at fire var døde i Regjeringskvartalet og ti på Utøya. 

Tallet som skulle komme skulle bli så mye høyere og det skulle sjokkere. Klokken var mellom 

03:30 og 03:50 natt til 23. juli. Politiet hadde pressekonferanse. De oppgraderte tallet. Jeg 

kunne ikke tro det. Alt jeg følte var tomhet. Politiet i Oslo snakket om at så mange som 90 var 

drept på Utøya. De neste dagene skulle bli like søvnløse som de foregående. Det var dagen 

etter jeg fikk vite det. To av mine venner hadde vært på Utøya. Ingen hadde hørt fra dem. Ikke 

en eneste melding, ikke et ord. De var meldt savnet. Redselen økte for hver time som gikk. Jeg 

ville ikke la håpet dø. Jeg ville ikke gi opp. 

Klokken seks på kvelden den lørdagen samlet vi oss til minnestund på Bragernes torg i 

Drammen. De overlevende AUFerne hadde samlet seg i en ring nærmest torgscenen. I 

hendene hadde de fakler og de holdt rundt hverandre. Mange av dem gråt. Det er noe av det 

jeg husker mest fra den kvelden. De tårevåte ansiktene og hulkene. Sorgen og smerten over 

alle dem som var gått tapt. Redselen og sjokket. Håpet om at de som var savnet skulle komme 

hjem. Jeg klarte ikke å stoppe tårene. Det var tøft å stå der og det var så utrolig sterkt. Måten 

alle den kvelden holdt sammen. Fellesskapet og samholdet var det som preget folkemengden 

selv midt i sjokket og tårene. En sterk og minnerik kveld fylt av kjærlighet. Helt fremmende 

mennesker som holdt hender og klemte hverandre. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme. 

Foran torgscenen var bakken fylt av blomster, lys og hilsener. Jeg tente selv to lys i håp den 

kvelden og ba en stille bønn om at mine to venninner måtte komme hjem. Det var det eneste 

jeg ønsket. At de skulle komme hjem i god behold. 

Denne kvelden ble jeg sittende våken. Jeg satt og fulgte med på nyhetene hele kvelden og 

natten. Natt til søndag den 24. juli begynte det å tordne og lyne. Det var som om værgudene 

var ekstra sinte denne natten. Jeg fikk ikke lagt meg før klokken var godt og vel halv åtte 

denne søndagsmorgenen. Da var jeg trøtt for første gang på to dager. Den påfølgende 

søndagen var uvanlig tom og stille. Denne dagen som de foregående gikk med til å følge med 

på nyhetene og jeg håpet inderlig at jeg skulle få beskjed om at vennene mine var i live. Det 

skjedde ikke denne dagen. 

Det ble mandag 25. juli. Vi samlet oss og gikk i fakkeltog fra Globusgården på Strømsø til 

Bragernes torg i Drammen. Overveldende mange mennesker hadde møtt opp for å vise sin 

støtte for de savnede og omkomne ungdommene på Utøya. Vi tente fakler og hadde roser i 

hendene. Det var en sterk og spesiell stemning da vi gikk i fakkeltog. En sjelden stillhet og det 

å se landskapet av fakler foran og bak seg. Mennesker som viste mer samhold enn noen gang 

før. Mennesker fra alle kulturer og med forskjellige bakgrunner, i forskjellig alder og størrelse. 

Alle som en gikk vi sammen i fellesskap. 

Vi samlet oss på Bragernes torg. Det har aldri vært så mange mennesker på torget samtidig 

noen gang. I det øyeblikket var jeg så stolt over hvor sterke vi har vært etter tragedien. 

Hvordan vi har vist kjærlighet i stedet for hat. Hvordan nasjonen har samlet seg, lagt ned 

blomster og tent lys. Det er trist og vakkert på samme tid. Den kvelden var preget av en unik 

stemning på Bragernes torg i Drammen. Jeg husker at jeg snudde meg og så utover folkehavet 

som strakk seg helt fra torget og langt opp på bybrua. Jeg husker alle blomstene og lysene som 

spredte seg ut på torgscenen og fremfor den. Jeg husker alle de tusenvis av menneskene med 

fakler i hendene med flammer som brant for håp, kjærlighet og samhold. Mennesker rundt 

meg som holdt rundt hverandre, mennesker som tørket tårer. Sterke øyeblikk. 



Det som skjedde på torget denne kvelden er noe som vil være med meg for resten av livet. Det 

er et minne som aldri vil forsvinne. Jeg husker spesielt når vi sammen sang ”Til ungdommen” 

skrevet av Nordahl Grieg. Da klarte jeg ikke å holde tilbake tårene lengre. Måten hele 

folkemengden sang sammen på og meningen i diktet gjorde et veldig sterkt inntrykk. Dette 

diktet fikk en helt ny betydning for meg etter det. En enda mer spesiell betydning enn det 

allerede hadde fra før. Minnene fra denne kvelden har sittet igjen i ettertid. Jeg husker kvelden 

selv to uker senere som om det skulle ha vært i går. Det viser hvor spesielt det faktisk var. 

Etterpå gikk noen venner og jeg i kirken for å tenne lys. Vår venn var savnet. Vi visste ikke 

om hun var i live eller om hun var død. Håpet hadde ikke sloknet, likevel fryktet vi det verste. 

Jeg husker at vi gikk bort til bordet og tente telys etter tur. Så satte vi oss på den første 

benkeraden i kirken. Da begynte tårene å renne og de stoppet ikke. På det tidspunktet hadde 

jeg allerede mistet en venn, men det hadde ikke gått opp for meg og det har det fremdeles 

ikke. Selv etter begravelsen hennes. Vi satt på første rad i kirken og bare stirret på havet av lys 

på bordet og rosene som lå i trappen i kirken. Inni meg ba jeg om at hun måtte komme hjem, 

at hun skulle være i live og at vi skulle få se henne igjen. Flere mennesker kom og gikk. Tente 

lys, ble stående og kikket bort på oss der vi satt. Så snudde de seg og gikk igjen. Dette skjedde 

med jevnlig mellomrom. Stillheten i kirken var merkverdig. Vi hadde sittet der i minst ti 

minutter da dirigenten vår kom bort til oss og vi klemte henne etter tur. Hun hvisket at alt ville 

bli bra igjen og at hun ville komme hjem i god behold. At vi ikke måtte gi opp håpet. Tårene 

rant enda mer. Flere fra koret hadde møtt opp. Vi klemte hverandre og gråt. Var stille sammen. 

Onsdag to dager senere den 27. juli kom den offisielle beskjeden. Sissi, var død. Beskjeden 

kom som et sjokk. I det øyeblikket føltes verden tom. Uendelig tom. Det hele var bare 

uvirkelig. Jeg husker at jeg var i sjokk, jeg husker jeg gråt til jeg ikke hadde flere tårer igjen. 

Så, nok en sjokkbølge. Jeg kunne ikke fatte det. Den natten ble uten søvn. Jeg satt ved pc’en 

på rommet mitt. Det var stille. Mørket hadde farget verden utenfor svart. I de neste timene 

følte jeg ingenting. 

Jeg var likevel ikke forberedt på det som skulle komme. Jeg hadde håpet så inderlig at Dupe 

skulle komme hjem. At hun skulle komme hjem uskadet og at vi skulle få se henne igjen. 

Klemme henne. Hun hadde vært savnet i over en uke. Ingen hadde hørt noe fra henne. Ikke et 

eneste ord. Likevel hadde vi ikke gitt opp håpet. Så, kom beskjeden.. hun var død. Dupe, var 

død. Det var offisielt bekreftet. Jeg kunne ikke fatte det. 

At så mange unge mennesker ble drept på Utøya er ubegripelig. Det er ikke til å forstå 

hvordan noen kunne gjøre noe slikt. Hvorfor? Ingen grunn i verden kan forklare hvorfor noen 

skulle gjøre noe slikt. Hvordan noen kunne ta livet av unge AUFere som var på sommerleir for 

å ha det fint sammen og diskutere politikk. Det som skjedde var så utrolig meningsløst. De var 

der fordi de var engasjerte ungdommer som ville noe og som ville kjempe for saker de brant 

sterkt for. Så ble de brutalt revet vekk fra oss. 

I ettertid av tragedien har hele Norge stått opp mot hat og terror. Vi har vist kjærlighet og 

samhold ved å legge ned blomster, tenne lys og gå i rose- og fakkeltog. Denne tragedien har 

bundet oss sammen og måten en hel nasjon har reist seg og stått sammen etter 22. juli er 

rørende og vakkert. Alle blomstene og lysene utenfor domkirken i Oslo vitner om hvor mange 

som ble berørt av denne tragedien. Jeg har aldri sett Oslo dekket av blomster på den måten 

som det ble gjort etter 22. juli. Måten mennesker over hele landet la ned blomster og tente lys 

viser hvor fantastisk samfunnet vi lever i er. Denne hendelsen skal ikke hindre oss i å være 

engasjerte, men tvert i mot gjøre at vi engasjerer oss enda mer og står opp for det vi virkelig 

tror på. Nå er det viktigere enn noen gang at vi står sammen og bryr oss om hverandre. Det har 

vi de siste ukene vist at vi kan og det skal vi fortsette å gjøre. Som ei tøff jente ved navn Stine 

Renate Håheim sa til CNN og som har stått sentralt i disse to ukene etter tragedien: 



“Hvis én mann kan vise så mye hat, bare tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen.” 
 

Til Dupe og Sissi, jeg savner dere begge. Vil aldri glemme dere. Vit at dere er elsket og 

savnet. Det er en meningsløs tragedie som rammet dere og det norske folk. Også til deres 

familier og andre i Norge som er berørt og som har mistet noen dere er glade i, vi står sammen 

i sorgen og savnet. Norge har stått opp som nasjon de to siste ukene og vist en 

medmenneskelighet og kjærlighet ved å legge ned blomster og tenne lys for de omkomne og 

savnede på en måte vi aldri har sett maken til. Jeg har ikke ord for hvor fantastisk Norge har 

vært etter tragedien og vi skal fortsette å stå sammen på samme måte i fremtiden. Sist, men 

ikke minst vil jeg takke redningsmannskaper og frivillige som har gjort en hederlig innsats. 

Denne teksten er dedikert til alle dere der ute i Norges land som er berørt av tragedien i Oslo 

og på Utøya, som har mistet en dere er glad i og til alle frivillige/redningsmannskaper. Tilslutt 

vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse for alle der ute som er berørt eller som har mistet 

noen. Må alle de omkomne fra tragedien på Utøya og i Oslo hvile i fred. 

  

 Hilsen Liv-Christine Hoem 

 

 

Hvorfor? Hvordan? Hvordan kunne en ung, norsk mann gjøre slik mot sitt eget land? Han var i mot 

flerkultur, okei så hvorfor drepe en hel del norske, friske, flinke, smarte ungdom? Jeg klarer ikke slutte 

å tenke på alle offrene som løp rund på utøya. I hovedsak kunne det lik så godt vert meg. Folk på min 

alder, med like interesser. Tenk å bryte tilliten til politiet på den måten der. Kan du ikke stole på 

politiet kan du ikke stole på noen liksom.. Og bomben. Bomben i hjertet av Oslo. Jeg er glad for at 

hendelsen skapte kjærlighet og samhold i steden for frykt og overdreven overvåking. Ja, jeg har grått 

på grunn av det, og det føles godt å kunne gråte sammen med noen om det samme. All min omtanke til 

pårørende, skadde, døde og medhjelpende. Jeg er stolt over å være norsk, og syns spesielt Stoltenberg 

har gjort en fantastisk jobb i tiden som gikk! – Nora 

 

 

Vi ønsker å sende de varmeste tankene vi har til de som sørger! 

Vi ønsker å sende toner, ord og medfølelse. i ønsker å sende en sang. Dette er en sang om sorg, savn 

og håp. En sang om håpet om å få sees igjen en gang. En sang om troen på en himmel, etter å ha mistet 

noen man er glad i. 

"Venter et sted" er skrevet til vår kjære og gode venn Svein Brede, som døde etter lang tids kamp mot 

kreft 29.mars 2011. Som musikanter har vi ikke mye å bidra med når død og elendighet rammer, men 

håper sangen kan få trøste noen i en tung tid. Sangen fins også på YouTube. Varme tanker, 

kondolanser og ydmyk medfølelse til alle fra oss i StMorritz. – Trygve S 

 

Da terrorangrepet skjedde lurte jeg på: når vil mine barn på 4 og 7 år forstå det som har skjedd og 

hvordan vil de reagere når de forstår det? I går, 20 dager etter terrorangrepet, forstod min på sønn på 7 

år hva som egentlig hadde skjedd. "At en mann hadde skutt mange ungdommer". Han fikk ikke sove, 

stod opp og ville bare sitte på fanget en stund. Etter en lang stund turte han å fortelle hvorfor han var 

lei seg og ikke fikk sove. Han sa at han tenkte på han som hadde laget bomben og som hadde skutt 

ungdommene. Så gråt han lenge, lenge. Han spurte meg hvorfor mannen hadde skutt ungdommene. 

Jeg svarte at han skøyt ungdommene fordi han selv var redd for andre mennesker. Han spurte meg om 

det ville komme til å skje igjen. Jeg sa at jeg alldri, i løpet av de 40 årene jeg har levd, faktisk har møtt 

virkelig slemme mennesker. Derfor tror jeg dette aldri kommer til å skje igjen. Han tørket tårene, gikk 

og la seg og sovnet. I dag fikk han lov til å gå skolevegen alene for aller første gang - uten følge av 

voksne. Å få den tilliten og friheten var han veldig stolt av. Den friheten må vi aldri ta fra våre barn, 

uansett hvor skremt vi ble 22. juli. Hilsen mamman til Alfred (7 år). – Vibe 

 

Kondolera so møkje!! Me er i saman om sorga!!! – Lillian F 

 

 



http://www.youtube.com/watch?v=LSXimYvXNfE&feature=youtu.be 

 

Usikker på om det er mulig å følge lenken, men dere kan prøve. Dersom det ikke fungerer kan 

dere søke på Youtube etter Cecilie-Marlen Andorsen. – Tor-Erik E 

 

Vi skulle ønske at dette ikke hadde skjedd. Det er trist med så mange døde. Det var dårlig 

gjort. Hilsen Nicolai og Aleksander 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LSXimYvXNfE&feature=youtu.be

