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Fra Vilde P – 8 år 

 

Vi ber for de omkomme og skadede og deres nærmeste Det som har skjedd er helt 

upegripelig. 

Maren 

 

Jeg sender mine kondolanser til alle som er rammet av den store massakren på Utøya. Det 

rammet også oss i Troms hardt, da flere av våre beste ungdommer ble revet bort eller ble 

skadet. Vi har nå besluttet at vår årlige konferanse for Sjumilssteget hos Fylkesmannen i 

Troms 29. og 30.11.11, i sin helhet skal ta utgangspunkt i veien videre etter Utøya. Vi 

inviterer derfor alle ungdomsorganisasjoner om å delta i planlegging og gjennomføringen av 

denne konferansen, slik at også den kan bidra til å styrke det gode arbeidet ungdommer rundt 

om i landet vårt gjør for å styrke samhold, solidaritet og demokratiet i vårt fantastiske land. 

Eivind P 

 

I himmelen fins det engler på jorden fins de ei. Men de som er borte er sammen for ei. 

Henny Regine K 

 

Det er helt forferdelig det som har Skjedd på Utøya og på Oslo. Tenker på dere alle. 

Anna B 

 



Vi er lei oss for det som skjedde i oslo. 
hilsen hanne og salma 

 

Stakkars di som  døde.  

hilsen sumaya 

 
Hei jeg synes det er trist at slikt sjer, så jeg vil trøste de som er i 
familie med de. 

Karen Anna M 
 

Forferdelig trist. Kondolerer. 
Susann 

 
Jeg er meget trist over det som skjedde i Oslo og på Utøya. 
Jeg tenker på det hver dag, jeg sørger over det veldig mye. I dag har vi tent 
lys og vært stille i 1 minutt. Jeg tenker på familien til de som er drept og 
ofrenne. De skulle bare få si sin mening og leire på Utøya, så kommer han, 
Anders Breving Breivik, som en av politi medlemmene kaller på ungdommen og 
begynner og skyte. Ungdommene blir skytt og blir redde. Noen løper ut til 
vanne legger på svømmen han skyter etter. Noen blir plukket opp av politiet, 
mens andre bare svømmer for livet. En mann som han er syk, han klarte dette 
alene. Det er utrolig at han kan gjøre dette men det er også utrolig utrolig 
utrolig trist. Takk for at jeg fikk si min mening om dette. 

Ester Charlotte E D 
 

Først trodde jeg at det ikke var så alvorlig med bomben i Oslo helt til jeg 
fikk vite att de var det verste som har hent siden andre verdens krig. å det 
som skjedde på utøya ja jeg har ikke or for det men det var helt forferdelig 
det er så trist. 

Maren Emilie K L  
 

Det som skjedde på utøya var helt forferdelig for alle i Norge, både for de 
som ikke kjente noen og de som kjente noen. Alle mine tanker går til pårørende 
og skadde. Håper alle de som er skadd blir fort frisk igjen. 

Astrid V H 
 

Det som har hent på Utøya og i Oslo var helt vanvittig. Stakkars di som døde. 
Teodor S 

 
Til alle sammen. Jeg skule ønske at dette ikke skjede. Og jeg håper alle har 
det bra. Ddere må ikke gråte dette går bra. 

Hilsen Sara 
 
 

Ejvin ønsker at du ikke døde. 
Hilsen Andrea 8år 

 

Hei alle som har mista nokkon. eg kan ikkje  tenke meg korsen dokkor har det. eg synes synd 

på dokkor. 

Rebecka 
 

 
Det som hente 22.juli var katastrofe, og derfor kondolerer eg. 

Jonas 



Hei!  
Eg kondolerer alle som har kjære. Eg syndest veldig synd på alle dere. Håper 
dere kommer til å få eit fint liv likevel, selv om det er vanskelig å glemme 
det. Vi føler med dere! 

Jannike F 
 

Hei du som leser. Det har vore mye prat om bomben og de døde på Utøya, eg har flytta 2 

gonger. Det var veldig trist, men det går bra. Vennene mine er litt ensom. Men dem kosar seg! 

Bomba og utbruddet. Er 1000 gonger verre. Så eg er glad att dette ikkje skjer med meg. Det 

har vore veldig masse tekster i aviser. Eg såg til og med ein dame som hadde blitt spinnet, så 

pinnen var inni panna. Eg begjunte nesten å gråte da eg såg vordan det såg ut! Eg tenkte hele 

tida på det som hadde skjedd på Utøya og i Oslo når eg sykla til bestemor. Stakkar Oslo og 

Utøya. Når noen nevner Norge, tenker eg att det er ett grusom og farligt land! Eg spørte 

bestemor mye eg lurte på. Håpar dette ikkje skjer igjen.  

Klem Thea den triste jenta!!! 

 
Den satanisten som drepte og skadet så mange i Oslo og på Utøya fortjener ikke 
fengsel, han fortjener å lide av skam.  

Hilsen Martine 
 

For en tragedie. 
Bodil 
 
Jeg bryr meg skikkelig masse om det her. Det er fordi jeg synes det er så 
trist. Også er det trist for statsministeren som må finne seg nytt kontor. 

Vetle B, 6 år 
 

 

Det hele begynte tidlig Fredagsmorgen, eller det begynte vel Torsdagskveld. 

Det ar da jeg plutselig ble sikkerlig trist, skjønte ikke hva det kom av, men tenkte at det sikkert 

kom av at jeg visste at mamma ville blitt 43 år 22. Juli. Så jeg tenkte ikke noe mer over det, så 

gikk bare og la meg. Men det jeg ikke visste var at jeg snart skulle få oppleve noe av det 

verste jeg noen gang skulle få oppleve. Om noen timer ville jeg få det verste marerittet. 

  

Her er min fortelling om hvordan jeg opplevde 22.7.11 
Tidlig Fredagsmorgen da startet dagen vi aldri trodde skulle komme. 

Jeg lå enda og sov, da jeg plutselig fikk et mareritt jeg sent vil glemme. 

Jeg var på ei øy med masse fine ungdommer/ mennesker, det var mye glede rundt oss.  

Øya var fylt av glade ungdommer. Men så helt plutselig høres det skudd, en mann kommer 

gående opp og skyter rundt seg. Gleden ble borte og øya fyltes av frykt.   

Det ligger allerede døde menneske kropper rundt meg, jeg kan ikke røre meg.. Han skyter mot 

meg, men kulen går rett igjennom meg og treffer jenta som løper for livet bak meg.. Han bare 

fortsetter å skyte som om geværet aldri ble tomt, han går videre jeg følger etter han. Han går 

inn i byggene og skyter de som har veltet bordene i håp om at han ikke skal se de, men det er 

allerede for sent. Han skyter de også, jeg har fått nokk og kaster en stol på han, men den går 

igjennom og treffer veggen. Og går ut igjen og fortsetter skytingen rundt på øya.  Han har 

skutt så mange, de ligger over alt. Jeg vil bare våkne nå, men det er umulig. 

Han stopper et øyeblikk, og da roper jeg “ Stopp, du ødelegger alt! STOPP!”  

Men han kan jo ikke høre meg, for jeg er ikke der som person, men som en skygge. 

Han går mot vannkanten og skyter de som svømmer for livet, han treffer mange av dem. Han 

vil forsikre seg om at et av ofrene er døde, så han skyter engang til. Han skyter flere av ofrene 

flere ganger.  



Han setter seg i en båt og snakker om en bombe, men klarer ikke høre hvor for alt blir svakt. 

Jeg bråvåkner i senga søkk svett. Jeg tenker “ det var bare en drøm”, men det jeg ikke visste 

var at noen timer senere skulle jeg få vite at drømmen min egentlig bare var en advarsel. 

Jeg tenker ikke noe mer på dette, så drar på stranda med familien og koser meg der. Telefon 

lar jeg ligge igjen inne, er jo ingen om ringer meg på stranda tenker jeg.  

Men telefonen skulle ha vært med, for når jeg kommer inn igjen tikker meldinger inn. Den 

første meldingen kom fra ei venninne. Hun sa: “Regjeringskvartaler er sprengt ; o”  

Jeg går ut av meldingen og tenker bare “Hæ?, det går ikke” Og like etter tikker nye meldinger 

inn og telefonen ringer. Og nå spør de om jeg er i sikkerhet og uskadd.   

“Hæ?” sier jeg nok en gang. 

“Er du i sikkerhet eller ikke?” 

“Er jo i Sverige” svarer jeg. 

Noen hadde tydeligvis ikke fått med seg at jeg var i Sverige. Jeg blir sittende og se på tv, og 

senere får jeg vite om det på Utøya. Tv ble min bestevenn den dagen. Det og bare å se bilder 

fra de enorme ødeleggelsene, og se at dødstallet stige.  Det og vite at alt dette skjedde er ennå 

vanskelig å forstå. 

Husk at det jeg forteller er noe jeg har drømt, jeg har ikke vært der og sett dette med mine 

egne øyne, men i drømmer blir alt så virkelig.  

 

Mine dypeste kondolanser går til de etterlatte og de overlevende. Ta vare på hverandre 

  

Kristin K 18 år 

 

Til barn og unges kondolanseprotokoll 

 
Andre skoledag i høst har vi i 1. til 4. klasse ved Utsira skole snakket 

sammen om terroren som rammet Norge den 22. juli 2011. 

Elevene hadde mange tanker rundt det som skjedde og de har ønske om å 

vise medfølelse med dem som er direkte rammet. 

 

Noen av tankene har de formidlet gjennom disse tegningene, en fra hver 

elev, som vi gjerne vil sende til kondolanseprotokollen. 

 

For 1. til 4. klasse: 

Trude B og Ragnhild K 

 



 
 
"Det er en tegning av Høyblokka som er ødelagt. Vinduene er knust . Bilen med 
bomben i står foran Høyblokka. Breivik skyter folk på Utøya. Han er sint på 
Norge. Han løper fra politiet og prøver å skyte så mange som mulig. 
Statsministeren (personen til venstre på tegningen) er sint på Breivik og lei 
seg. 
 
Jeg synes det er slemt mot Norge. Han (Breivik) burde ikke ha gjort det. Pappa 
fortalte meg at Breivik ikke var enig med det Statsministeren mente. Hvorfor 
kunne ikke da Breivik bare ha flyttet fra Norge?" 

Magnus 7 år 

 
Hvordan skal man forklare en slik hendelse?  
Et ord.. - Grumsomt!  
Tragedien er stor og savnet enda større, men kjærligheten er større enn alt 
det, og den må man ikke glemme i en slik hendelse, og en slik hendelse skal 
heller ikke glemmes!  
Denne dagen, 22.juli, burde bli en fast markerings/minnedag.  
En mann som viser så mye hat, en mann som har knust manges hjerter, og manges 
liv. En mann som virkelig er djevelen selv, og vi kan ikke beskrive måten vi 
oppfatter han på.  
En utrolig trist dag!  
så trist at det ikke kan beskrives.  
Det finnes ikke forklaring.  
Jeg var så heldig og kjente ingen som var der, men når jeg tenker på de 
pårørende, så... blir jeg kvalm.  
De må ha det forferdelig!  
Men de skal være stolte!  



Stolte og fornøyde med sine barn, venner, kjæreste, familie, osv.. De skla 
være stolte, stolte av deres tro på norges framtid. og de skal vite at de 
kjempet, kjempet for at norge en gang skulle bli fantastisk!  
så jeg avslutter med å si:  
KJÆRE PÅRØRENDE!  
VÆR STOLTE OG VIS KJØRLIGHET!  
Og husk alltid på :  
Hvis èn mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjælighet vi alle kan vise!  
Det er kloke ord og de er verdt å huske!  

Anna 

 
En bombe tok av, 
alt ble et kav. 

Hele Oslo i sjokk, 
Folke-kaos i fokk og rokk. 

Ambulanser og politi, 
Hva skulle det neste bli?.. 

Det endte opp på utøya til slutt, 
Der ungdommer ble skutt. 
De som levde la på svøm, 

Var dette Anders sin drøm? 
De unge er sterke og har tatt dette bra, Og det var sterke ord Jens 

Stoltenberg sa. 
Hele Norge tenker på dere, 

Så ikke gi opp, men fortsett og leve! 
 

Anna 

 
Jeg vet egentlig ikke helt hvordan jeg skal starte... Det er så mye jeg skulle 
ha sagt. Det er så mye jeg ikke har ord for, så mye jeg ikke har mulighet til 
å uttrykke. Det er så mange tanker som spinner som en ildsint orkan inne i 
hodet mitt. Men jeg skal prøve å få ut alle mine følelser og onde tanker her 
og nå: 
 
Jeg tror ingen av oss kan begripe at 22.juli faktisk har vært en dag. En dag i 
våre liv. En dag hvor det umulige skjedde. Terror. Terror i vårt lille Norge. 
Norge som alltid har vært det tryggeste stedet i universet. Stedet i ro og 
fred. Uten krig og vold. Men den 22. juli snudde alt. Norge var ikke lenger 
lille trygge Norge, men nok et Terror mål. Uskyldige, varme og kjære mennesker 
mistet livet på en urettferdig, brå og ubegripelig forferdelig måte. Når jeg 
sitter her og skriver føles det ut som om hodet mitt kommer til å boble over 
av raseri. Dette er bare helt uvirkelig! Men selv om ingen av oss fikk sove 
den natten etter 22/7 betyr ikke det at vi skal gå rundt og være redde. Nå 
nesten 4 uker etter på er Norge fortsatt det samme trygge lille landet bare 
enda tryggere. Vi har vist at vi kan stå sammen i fæle situasjoner, i 
fryktlige stunder og i dyp sorg. Vi er fortsatt en nasjon full av kjærlighet. 
 
Akkurat nå er tankene mine mest hos ofre, pårørende og omkommende. Men også 
hos familien til Anders B. Breivik. som alltid har kjent sin søte lille sønn, 
bror og venn, men som en dag viser seg å være feil. Jeg synes vi gir alt for 
lite oppmerksomhet til dem. 
 
Jeg beklager virkelig det som har skjedd og ønsker at alle skal legge seg i 
kveld uten mareritt og onde tanker og våkne opp med nytt håp i morgen. <3 
 

Oda B S 13 år



Johanne 1.klasse



Jessica 1.klasse



Frikk 1.klasse



Marton 1.klasse



Maricris 2.klasse



Tobias 2.klasse



William 3.klasse



Runar 

3.klasse 



Jonas 3.klasse



Sivert 3.klasse



Amanda 4.klasse



Isak 4.klasse



Ihne 4.klasse



Mia 

4.klasse 

 
 


