
Innsendt uke 34 
Hei! 

Her kjem bilete av det som vart laga i samanheng med minnemarkeringa på Holdhus 

oppvekstsenter. 

 

Med helsing 

 

Håvard Ragnhildstveit 

Einingsleiar Holdhus oppvekstsenter 

 

 
 



 



 
 

 

Kondolerer til alle dere som har mistet noen. Tankene våre går til pårørende. Hvil i fred. 

Gyda H og Marte M 

 
Dere var vonde å miste, dere var så gode å ha, men alle gode minner kan ingen 
fra oss. Takk for all den tiden vi fikk ha sammen med dere  som har gått bort.  
 
Hvil i fred 

Vemund V 
 

Denne fryktelige hendelsen har påvirket mange barn og unge. Det at de ikke får 
lov til å leve videre... er uvirkelig. Jeg føler virkelig med dere, og den 
enste trøstende tanken jeg kan komme på er.... 
 
Vi må stå sammen, ikke gi opp, ikke miste håpet. Kjærlighet kan beseire alt! 

Sara 
 
hei alle sammen  
det var synd det som skjedde i Oslo og på Utøya 

Jarle H 
 

Jeg vil gi min varme støtte og omtenke til alle ofre og pårørende. tenker mye på dere.  

Lotte 

 
Ded er frykterlig trist. 

Vebjørn S 



 
Jeg gir håp om fred til alle de døde. 

Richard H 

 
En vendelse mot det onde og en tanke til de rammede. 

Oda S 

 
Sorg,trist het,og alt, vi hadde lykke og fred men nå, er vi bare et lite land 

Emilie 

 

Jeg gir håp og glede til de døde <3. 
Kristoffer Robin V 

 
Jeg gir håp og tro til alle de døde på Utøya og i regjeringskvartalet <3<3<3 

Maria D 

 

Håper det går bra med alle skadde og uskadde, jeg hilser til alle<3 

Andrea T 

 
Den 22.juli 2011 kom Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker på Utøya og i 
Oslo, håper att alle som er på sykehuset har det bra og jeg tenker på det 
mye...  

Amalie J I 

 

Jeg tenker på alle som er skutt. 

Ingeborg Johanne J 

 

<3 

Signe 

 

Dette er grusomt. Jeg minnes de døde og skade og ikke minst de pårørende<3 

Tanita Christi P E 

 

Jeg gir håp, tro og fred for alle de uskyldige livene som gikk tapt. 

Oda-Helene L 

 

Jeg vet hvordan det er å miste en nær venn. Jeg vet hvordan det er å miste en person som har 

stått meg veldig nær, og som har hatt stor innflytelse på mitt liv. Denne personen døde for 

tidlig, og jeg sender mine varmeste tanker og dypeste kondolanser til alle de pårørende etter 

denne store tragedien. I tider som denne er det viktig at vi står sammen og er sterke for de 

som døde, og at vi husker på å vise kjærlighet og medfølelse mot alle. Dette er verdier som er 

viktig å ta vare på! RIP <3 

Julia H 

 
Sørger for dere <3<3<3 

Silje 

 
Det er helt forferdelig det som har skjedd , og alle de ungdummene som har 
blitt drept på utøya er bare helt forferdelig å tenke på , Anders burde skamme 
seg . Alle de som har mistet noen sørger . <3 

Leonora H 



De som var på Utøya og med bomben, elsker dere alle stakkars dere det var 
kjempe feigt det Anders Behring Breivik gjordet det er kjempe trist:( 

Ådne August R 

 
jeg synes det var trist det som hendte på utøya og da bomben gikk av det som 
Anders Behring Breivik gjorde var kjempe trist:( 

Jonas R 

 

Jeg gir håp og tro til alle de døde på Utøya og Regjeringskvartalet.  

Maja 

 
Tenk hva han gjorde med alle de menneskene det er helt sykt. Jeg har også hatt 
det sånn at jeg mista onkelen min og mitt søskenbarn jeg håper at de som døde 
har det fint no de har det bra. 

Emilie S 

 
En hilsen til alle de døde på utøya og regjeringskvartalet <3<3 

Isak S K 

 
<33 savne dokker <33 

Sofie Marlene 

 

Trist, fælt, grusomt, det er synd i de drepte og de som ble skadet 
<3<3<3<3<3<3<3<3<3< 

Maja Karoline K 

 

Kom ikke på nokka men glad i dokker alle<3 

Viktor Ludvik O F 

 

<3 

Sarina Oline H 

 

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

Gustav Sivar L 

 
Hvil i fred.. forferdelig hendelse.. all min medfølelse 

Julie E 

 
Hvil i fred 

Johanne S 

 
RIP 

Emil 

 
Hvil i fred 
Ann-Hilde A 

 
Hvil i fred, sterke ungdomma! å kondolere tell etterlatte i sorg <3 

Benedicte P O 
 

Kondolerer. 

Espen J L 



 
Rest in peace <3 

Jørgen J S 

 

RIP 

Kevin 

 
Hvil i fred Johannes Buø, fikk bare vite hvem du var gjennom Aina Malerud. Hun 
forklarte deg som en av hennes beste og trofaste venner. Der du er nå får du 
den beste hvile og støtte, det er mange som var glad i deg! 

Jan-Chr J 

 
Hvil i fred, alle AUF medlemmer og ofrene i regjeringskvartalet.  

Sondre 
 

Hvil i fred, alle AUF medlemmer og offrene i regjeringkvartale.  
Hilsen Hansnes skole 

 

 
hvil i fred <3 

Anders 

 
Dei det er veldig synd i  dokker som er syk. Kunne ønske at dokker ble frisk 
på ett øyeblikk. Æ ber te gud om det! plis!! <3<3<3:) 

Vilde Selina E 

 

Jeg skulle ønske at ingen døde når det grusomme som sjedde. 

Henrik H 

 
Vi tenker masse på de som ble drept:( 

Mathilde og Sirin 

 
Det er synd at alle folkene og barna er dø. Hjerte og sorg er i våre tanker. 
Blomster og hjerte vårt. 

Hilsen Kelly<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3:) 

 
Fra Caroline: Æ e lei mæ, samen med doker. 
Fra Ihne: Jeg sku ønske at dette aldri hadde sed. Det er forferdelig det denne 
mannen har jordt han har drept mange ongdommer somm ikke har fod levd livet 
ut.  

 

Stakars dere som har opplevd de dere har opplevd gla i dere :) 

hilsen Aurora N :) 

 
Det var trist til de som døde. Håper at dere som overlevde har det bra. 

Isak B 

 
Det var trist med de som døde på Oslo og Utøya men Breivik må straffes hardt. 
Hade bra og lykke til. 

Michael H 

 
Det er veldig syn i dem som døde på utøya og i eksplosjon. 



det er veldig bra at politiet tok han i fengsel på livstid. Håper det ikke 
skjer igjen. 

Aurora 
 

Jeg tenker masse på dere. Og søskenbarnet mitt har vert der med masse blomster 
der. Og jeg ønsker at dere kunne få et nytt liv. Jeg har sett på teve at det 
skjedde med dere. Og at ikke han Anders Breivik jorde det. Så jeg ønsket at 
dere overlevde. Jeg drømmer om dere og om hva som skjedde - hade. 

Stine Sofie 

 
Den 22. juli 2011 skjedde det noe fælt. Mange uskyldige mennesker mistet livet 
på grunn av en manns forvridde tanker. Vi ønsker å uttrykke medfølelse for 
alle som er rammet av denne forferdelige hendelsen. Vi vil at Norge skal 
fortsatt være et trygt sted å bo. Vi synes det er bra at folk holder sammen. 
Vi ønsker at Norge skal være et land for alle mennesker, og et land der frihet 
og demokrati er viktige verdier. Vi føler med hver enkelt av dem som har 
mistet en de er glad i.  

Hilsen 5. trinn på Aurvoll Skole i Oppland. 
 

Jeg synes dette er forferdelig. Dem som har gjort dette er slem ikke snill. 
Hvis jeg hadde vært der hadde jeg vært redd. Hvis jeg hadde vært han hadde jeg 
ikke gjort det. Hei alle som ikke har det bra. stakkars dere som ikke har de 
bra. 

Lill-Eva 

 
Hjerter knuses masse sorg, blomster, lys å dikt. Stakkars dem som ble skadet, 
stakkars dem som ble skutt. Det skjedde den 22.juli – hvorfor gjør Anders 
Breivik det?? - mange døde - mange overlevde. Det er synd i dem som ble 
skadet:( men må ikke tenke på det, da går det bra kanskje ikke for alle men 
for meg. Men det går bra til slutt<3 hade:) 

Emma 
 

Et blomsterhav, milliarder mennesker og tusen håp. 
en mørk dag, et mørkt menneske og millioner av håp. 
livets gang, kjærlighetens gang og milliarder av håp. 
til de som mistet sine kjære. 

Thea og Inga 

 
pease make love<3 

Jeg gir min støtte til pårørende, min tanke til de døde, og min kjærlighet til 
de nærmeste. 

Vårin 

 
Expreso mis mas sentidas condolencias y mi pesar a todas y cada una de las 
familias de los y las jóvenes asesinados y hago llegar mi apoyo y mi 
solidaridad en estos tristes días, compartiendo con ellos su dolor por la 
injusta perdida de sus hijos y hermanos que, hoy y siempre, son ya parte de 
nosotros. 
A mis compañeros y compañeras del Partido Laborista, mi mas sentido pésame y 
un fuerte abrazo en estos duros y tristes momentos. 
Siempre con vosotros... 
---------------------------- 
I would like to express my most sincere condolences to all and each of the 
families of the youngsters assassinated. Please, accept my support and 
solidarity in these very sad moments. I share with you the sadness on the 



terrible and unfair loss of your sons and daughters, brothers and sisters. 
They will always remain in our hearts. 
To my comrades of the Labour Party, I would also like to express my deepest 
sympathy in this time of sorrow. 
My thoughts are with you... 

Maria Irigoyen, Member of the European Parliament 

 
22. juli vil jeg huske resten av livet. Selv om jeg ikke kjente noen eller var 
innblandet selv, var det noe av det vondeste jeg har vært med på. At hele 
landet mitt er i sorg når jeg var i på ferie i utlandet å koste meg gjør at 
jeg får dårlig samvittighet nå i etter tid selv om jeg la ned blomster ved the 
capitol building i sacramento calefornia. Men det er Anders som skulle hatt 
dårlig samvittighet. Det han gjorde var uvirkelig, å drepe og skade så mange 
mennesker er helt grusomt. De var så unge de på Utøya og de hadde ikke gjort 
han noe. Det er urolig urettferdig og dårlig gjort. Det er veldig trist og jeg 
føler med alle som er pårørte. De som mistet noen de var glad i eller overlede 
terroren både med og uten skader (selv om det er en skade det de har sett), 
trenger gode kle mmer og  støtte gjennom tiden vi nå går gjennom men også 
etter at  det slutter å være i aviser og på nyheter. Når alle går videre gjør 
det forsatt vondt. Det er viktig at vi husker på vi som ikke er pårørte å 
lettere kan gå videre at noen fortsatt er triste og lei seg og at vi legger en 
arm rundt dem og trøster dem til de også klarer å gå videre. Jeg tenker på 
dere alle-  

Helene 12 år 

 

 
Jeg kondolerer så mye til alle som er savnet, jeg kjente ei som ble skutt men 
overlevde og ei som ble drept og en som er skutt i lysken og ei som ble ikke 
skadet. 

EGERSUND 

 

 
Det vi trodde aldri kom til å skje her i Norge, skjedde allikevel. 22.juli har 
endret livet til mange nordmenn, også de som ikke er av venner og berørte. Jeg 
er i dyp sorg og mine tanker går til de etterlatte og til de som berget livet! 
<3  

Eline Junliang Ø V 

 
Vi må be for de somer dø. trist dag for norge. TENK HVA KUNNNE SKJEDD MED OSS. 
BE FOR DI SOM DØDE PÅ UTØYA PLISS DET BETYR FOR FORELDERENE MYE <3<3<3<3 :):) 
;) 

Emilie 

 

Vi i 7a på Skjelnan skole tenker masse på de pårørende, og de som døde . Vi synes det er 

veldig trist og tenke på. Det kommer aldri til og bli glemt det som skjedde på Utøya og i Oslo. 

7. klasse - Skjelnan Skole 

 
Vi tenker på de døde og de som ble skadd. Vi ble veldig lei oss. Trist at dere 
døde. Vi sørger for dere.  
Flere av oss kjente at huset vårt ristet.  
Vi håper dette aldri skjer igjen. 
 
Hvil i fred.  

Hilsen 3B på Nedre Bekkelaget skole 

 



Vi i 7B ved Skjelnan skole, tenker mye på de døde og de pårørende. 
 
Vi føler med dere i det grusomme som har skjedd. Vi håper at alle kan stå 
sammen i framtiden og ta vare på hverandre.   

5B Skjelnan skole 
 

Jeg ble litt redd når jeg fikk høre det, men nå prøver jeg å glemme det. Det 
var ikke bra at han gjorde det og foreldrene til de som ble drept ble nok lei 
seg. Jeg kjenner nesten noen som ble drept. 

Sigve 4.klasse 
 

Det er trist det som har skjedd. Kanskje enda mer for de som kjente noen. Folk 
som gjør sånt skal ikke få viljen sin og det gjør ikke Breivik heller. 

Frida 4.klasse 
 

Det er så synd i dem! Dem som mistet vennen sin, kjæresten sin, barnet sitt og 
foreldrene sine. Han planla det i ni år! Jeg gråter og gråter og gråter! 

Emma 4.klasse 
 
 

Stakkars Oslo, Utøya og alt annet som har skjedd. 
Emilie 4.klasse 

 
Det er veldig trist og jeg håper at det ikke skjer igjen. Men, terroristen er 
bak lås og slå. Tusen hilsninger til de som er død og de som overlevde. 

Niko 4.klasse 
 

Dette som har skjedd er forferdelig. Bomber og skyting er forferdelig. Jeg er 
ikke redd for at dette skal skje igjen. Takk til politi og ambulanse. 

Vilma 4.klasse 
 

Jeg sender mine kondolanser til de på Utøya og Oslo!!! 
Sander 

 
 

6. klasse på Skjelnan skole i Tromsø, ønsker å kondolere til alle pårørende 
etter katastrofen i Oslo og på Utøya. 

Hilsen alle elevene i 6. klasse. 

 

Jeg bryr meg veldig om det som har skjedd. Det er trist at han gjorde det. 

Kristin 4.klasse 

 

 

 
Jeg var glad før det skjedde, men da det hadde skjedd ble jeg sur! 

Maja 4.klasse 
 

Fredag 22.juli skjedde det et mareritt i Norge, i Oslo. Det var mange som ble 
drept og skada. Vi må vise respekt for de som er lei seg og skadd. Han som 
gjorde det hadde skade i hodet. Nå sitter han i fengsel i 21 år eller lengre. 
Jeg tror ikke det vil skje igjen. 

Maria 4.klasse 
 

Det er synd i dem som kjenner de som er døde. Jeg er ikke så redd for at det 
skal skje igjen, for han er i fengsel. Takk til ambulanse og politi. 

Sara 4.klasse 



 
Det er veldig fælt at terroristen drepte så mange og trodde det var riktig. 
Kongen og dronningen og statsministeren er heldigvis i god behold. Og 
terroristen er heldigvis bak lås og slå nå. Det skjer helt sikkert ikke igjen. 

Benjamin 4.klasse 

 
Jeg tenker at mange har det vondt. Jeg vil støtte familier og andre som 
kjenner de som er borte. Jeg blir trist! 

Oda 4.klasse 

 
Vi er lei oss. Vi er triste inni oss. Vi trodde aldri dette ville skje her i 
Norge. Vi tenker på dem som mistet noen de er glade i. Vi håper at Norge og vi 
som bor her blir sterkere etter dette. Vi ønsker å bo i et fredelig land. Et 
land med mennesker som viser kjærlighet, samhold, omsorg, glede, tillit, 
trygghet og mot. 
 
Amanda har skrevet et dikt etter det fryktelige som skjedde: 
 

Når en fugl seiler på vinden. 
En fugl svever over vannet og aner fred og ingen fare. 
Seiler på vinden. 
Plutselig kjenner fuglen et skudd i vingen. 
Den kjemper mot døden, men faller om. 
Den flyter på vannet, og sjelen flyr opp til himmelen. 
Ingen vet at fuglen er død. 

 
5b, Nedre Bekkelaget skole 

 
Det er trist at det er så mange som har død og jeg tenker på dere veldig mye 
for det som har skjedd det er veldig fælt.  

Gabriel, Adrian og Odin 

 
Jeg synes det som er skjedd er viktig og prate om for det er fælt.  

Jørn-Are 

 
Det var domt at det har skjed men det blir bra igjen bare ale hjellper til men 
altin kan bli bra med samarbeid og kjerlig het <3 

Stein-Håkon S 12 

 

Vi synes det er trist at mange døde når de ikke hadde gjort noe feil. Dumt at mannen kledde 

seg ut som politi. Håper dette aldri vil skje igjen! 

Hilsen 3A Nedre Bekkelaget skole 

Hei. Vi synes det er forferdelig og trist, det som skjedde på Utøya og 
Regjeringskvartalet. Det er  synd på de som døde,ble skadd å såret av det som 
skjedde. Det er sykt at en mann kan gjøre så mye skade å såre så mange folk. 
Med all den kjærligheten som vi viser, kan vi glemme dette og starte på nytt. 
Men de vil alltid leve videre i våre hjerter.  
WE LOVE NORWAY! <3 

Sandra Benedicte H og Sofie Mari D 
 



æ var på Sørøya når æ fikk vite at det hadde sprengt en bombe i Oslo å på 
Utøya.... æ ble veldig redd og lei meg... rett etter at vi fikk vite det 
snakka vi litt om det.. æ Syntes ikke han hørtes så frisk ut han som hadde 
sprengt en bombe i Oslo å så kom han på Utøya.. æ har en bror som kjente mange 
av de på Utøya... Æ er kjempe glad for  at så mange er med på å vise så mye  
kjærlighet for alle de som døde <3  

Malene N H 
 
 

Vi synes det er trist at mange døde når de ikke hadde gjort noe feil. Dumt at 
mannen kledde seg ut som politi. Håper dette aldri vil skje igjen! 
 

Hilsen 3A Nedre Bekkelaget skole 
 
Jeg synes det er forferdelig, Jeg kan ikke tenke meg at en mann med så masse 
hat.  
Og i hvert fall en nord mann! 
Når jeg var på msp så var det noen som sa til meg "vet du hva som har sjedd i 
Oslo?" sa hun og jeg sa nei jeg vet ikke jeg gle litt satt ut når hun 
forklarte alt, jeg så på nyhetene at det var en mann på ut øya som hadde drept 
69 mennesker! 
jeg klarte ikke og sove jeg tenkte på alle mammaene og pappaene som hadde 
mistet sine barn. 

Henriette 10 år 

 
Hei, Vi er to jenter som er virkelige triste for det som har skjedd den 
22.Juli 2011. Vi ønsker at alt blir helt som vanlig. Det er virkelig trist det 
som hente. Vi håper at han ikke kommer ut fra fengselet  og at ingen gjør det 
samme som Anders B Breivik gjorde.  

Hilsen Maria 10 år og Katarina 11 år. 
 

Hei det som skjedde på Utøya var trist og forfedelig. 
Jeg er sint Anders og håper at han kommer til og sitte i fengsel lenge. 
Nå føler jeg meg trygg. 

Nita Emilie H 
 

Mine tanker går til alle som er skadet, drept og de pårørende. 
Det er forferdelig at EN mann kan vise så mye hat, men hvis vi alle står 
sammen og viser at vi bryr oss kan vi vise mer kjærlighet enn han kan vise 
hat. 
 
Vi burde hedre alle som har vist så mye kjærlighet over norge.. 
vi burde fortsette og leve livet og ikke være redd over hva som KAN skje... 
vi er mennesker som styrer jorden ikke små kryp som blir trokket på. 
vi skal ikke ta igjen over alt folk gjør men vi bør si ifra på en måte. 
vi er rammet vi, vi er slått men vi gir oss ikke.. 
vi tenner et lys og holder hender i 1 min får norge. 
vi er stille. 
jeg kondolerer:) 

Tiril O 
 

Jeg er lei meg for det som skjedde. 
Sindre H 10 år 

 
jeg synes det er forferdelig hva en mann kan gjøre et tusen roser for de 
fallene på utøya 



Bård L H 11år 

 
Det er fælt det som har skjedd på Utøya og i Oslo. 
det er kjempe rart at en mann kan gjøre så mye fælt. 
det er bra at han er i fengsel. 

Elise og Nora 10 år 

 
 
<3 Vi tenker på dere<3 
 
Fredag, den 22. juli, 
da ingen tenker det er mulig. 
Det er da det skjer, 
de kan ikke tro det de ser. 
 
Det er da folk dør,  
det er til dem vår hjertet blør. 
Forrådt av vår egen mann, 
som har bodd i Norge's land. 
 
Vi har vist respekt og sorg,  
 
det kan du se på Oslo's torg.(C) 
 
"Hvis en mann kan vise så mye hat, tenk hvor kjærlighet vi kan vise sammen" 
 

Jesper B. S, 12. år 
 

Jeg syns det er veldig felt både det som skjedde på regjeringskvartalet og på 
utøya. Tenk at en mann kan drepe så mange og forsake så mye skade på en dag. 

Eirik 11 År 
 

Vi har det vondt alle sammen. Noen sørger mer en andre. Og jeg er en av dem. 
Det som skjedde i oslo og på utøya var tungt for meg og hele familien. Bomben 
og skytingen førte til at sommeren ikke ble som vi håpet på. Anders Behring 
Breivik drepte 8 stykker pga bomben, og drepte 69 pga skytingen. Og hvis en 
kan vise så mye hat. Tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise. 

Kristoffer 11 år 
 

Han tenkte på at det kunne være han selv, jeg er gla han sitter inne i fengsel 
de som var det verste de var han både sprengte i Oslo og var på Utøya og skøyt 
på ungdommene. 
Når han skulle teste bomben ut så var han i Karasjok. 
Broren min mistet bestevenn hanes. 

Mathias F 12år 
 

22.juli 2011 ble 77 mennesker drept av masse morden Anders b. breivik. 
han spregte regeringskvartalet med en gjødselbombe og skjøt 69 ungdommer i en 
AUF leir på utøya jeg synes han burde fengsles for livet. 

Jens 

 
Det er veldig trist at det som skjedde med Oslo jeg taker politiet og 
ambulansen og brannvesenet for å hjulpet Oslo =) 



Asle 10  

 
Jeg sørger får alle så Mistet sine kjære. godt at Anders B Breivik er kommet i 
fengsel ønsker alt godt til dere. 

Bård  

 

 

Det er veldig godt å bo Norge når vi står sammen men forferdelig når en mann kan vise så 

mye hat. 

Sara Louise G W 

 
Selv om mange unge og voksne døde, så betyr det ikke at de er borte for 
alltid. Vi holder sammen, og beholder hverandre i hjertet sitt. Stå sammen, så 
er vi sterke og holder oss trygg. 

Caroline M 

 

R.I.P til alle som var på Utøya og i Oslo 

Mona Emilie T A 

 
Til alle de som døde på Utøya. Alle de som mistet noen kommer aldri til glemme 
ungene sine. 

Zara Emilie E 

 
Til alle de døde og pårørte, jeg tenker på ale som står opp og står sammen 
etter det som skjede 22. juli, en rose for dem. 

Line K 

 
Til alle som døde står vi sammen med en stoooor rose  hehe :) det er trist og 
du pokker ta deg Anders Behring Breivik!! 

Anja H J 

 

Jeg er heldig som bor i Norge ro de vi er sterke 

Aksel 

 

Mine tanker er hos de pårørende, kondolere. 

hilsen synnøve 11 år. 

 

Hei. kondolerer til alle dere pårørende. 

Alf Erik H 

 
Kondoler til alle pårørende. 

Dumt det som skjedde. 

Christian T 

 

Hei jeg heter Arne Henning og kommer fra Våler i Solør. Jeg er 12 år. Jeg kondolerer til alle 

pårørende fra bombingen i Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya. 

 

Kondolerer til alle som mistet sine kjære på Utøya eller i Oslo. 

Vegard K 

 
Da jeg fikk vite det trodde jeg ikke på det med en gang, men etter en stund 
skjønte jeg at det ikke var tull.  



 
Det var veldig dumt at det skjedde.  

Jon Martin H 

 
til alle etterlatte 

jeg kondolerer 
hilsen Mathias 

 
<3 

Johannes W 
 

Dyp medfølelse for alle rammede og deres pårørende i Oslo sentrum og på Utøya. 
Astrid W H 

 
kondolerer så mye. 

Eline S 

 

Har dyp medfølelse for de rammede og skadde på utøya og i Oslo sentrum. 

Yvonne N 

 
Jeg kondolerer til alle som mistet noen kjære den 22,juli 2011. 

Maria S 

 

Tenker masse på folkene som ble rammet av dette 

Camilla J 

 
Jeg kan ikke forstå hvorfor uskyldige barn og ungdom skal havne i denne 
forferdelige tragedien. Jeg kan ikke forstå følelsen andre har nå. Min venn 
var under dette og takknemmelig er jeg for att det gikk bra med henne. Jeg 
kondolerer så utrolig mye! 

Katharina B 

 

sommer fel vinter god snart alt vil bli bedre hvis alle vi samlet blir 

Karoline Debora B 

 

Fred til alle ofrene på Utøya og i sentrum i Oslo. 

Sigve R 

 
Jeg beklager for alt det som skjedde på utøya og i sentrum og jeg kondolerer 
så mye 

Jonas R J 

 

R.I.P Alle som døde på Utøya og i Oslo 

Kristin H 

 

Love isn´t love if you don't show it. Hvil i fred 

Nils-Åge B O 

 
Jeg bryr meg om det som har skjedd og for de som døde  
                          Hvil i fred 

Mariann W 
 



Vi vil huske hele vårt liv hva som skjedde på Utøya den 22.juli 2011 håper 
Anders Bering Breivik kan forstå at han aldri skulle gjort det Hvil i fred 

Nora Othelie S 
 

Jeg synes synd på alle som opplevde det som skjede i Oslo og Utøya. Jeg håper 
alle har det bra og jeg vil hilse til alle. Jeg vi at det ikke skal skje mer i 
verden for det er galt å gjøre det for mange dør uten noen grunn alle vil vel 
ha en fin verden å leve i. 

Marit-Louise 
 



 
Michelle og er 7 år 

 
 
 



Heisann tragisk det som hendte på utøya. Føler med de pårørende og de ofrene 
som mistet livet den 22 juli da. Fred over minnene . 

Jon L L 

 
Hei jeg har tenkt over det som har skjedd. Det er veldig trist. Jeg bryr meg 
om dere. Ord som gror i det hjerte stor.  

Julie Kristine B 
 

Jeg vil gjerne hjelpe alt jeg kan for at alle skal ha det bra, spesiellt nå i 
oslo og på utøya. 

Ingvild R 
 

Jeg vil hilse til alle som var på utøya og i oslo den dagen. 
Det måtte ha vært forferdelig å være der akkurat da. 

Hilsen Anna Elise 
 
 

Jeg vil hilse til alle de som mistet noen og skadet seg  
hilsen Sigrid Marie S 

 
Jeg synes synd på de som mistet noen den 22 juli 2011.  

Gard 

 
Jeg vet hvor trist du har det men du må høre på hjerte dit skal du kanskje gå 
videre eller stå fast der det for du bestemme sjøl. 

Lisa Johanne S 

 
Jeg bryr meg. 

Hilsen Marie 5. Klasse. 
 
 

Til alle som opplevde noe vondt 22.juli 
 
Vi føler deres smerte og sorg. Vi vil støtte dere i denne tida. Vi vet ikke 
akkurat hvordan dere har det, men vi håper at dere får det bedre. 
 
Men husk disse ordene: Hvis en mann kan vise så mye hat, tenk så mye 
kjærlighet vi alle kan vise.  
 
Hilsen Hien, Sen, Qabale, DR, Miski, Doruntina, Youness, Madelén, Marcus, 
Lise, Jakob, Ida og Maria 
 
Vi kommer aldri til å glemme dere.  

7b, Bjøråsen skole 

 

Jeg bryr meg om det som skjedde i Oslo og på Utøya! stakkars <3 hilsen meg 

Cecilie R H 

 

vi i lyngen bryr oss!  

hilsen Magnus Johannes E 

 
22. Juli. Et hull i Norges fantastiske historie. Så mange tårer har fallt, Så 
mange hjerter har knust. Men, Denne datoen vil gjøre Norge sterkere. Jeg vet 
den vil. Vi vil ta bedre vare på hverandre, sette mer pris på hverandre. 
Mannen som gjorde det, var syk. Kanskje han en gang vil våkne opp, og skjønne 



hva han er gjort. En dag vil han kanskje se tilbake og angre. Kjærlighet. 
Varme. Forståelse. Det vil være sterkere etter det som skjedde.  

Synne S 12 år. 
 

Hei eg hette Sandra N og eg e snart 11 år. Eg kjenne noen som kjente noen folk 
fra Utøya og eg har lest på mången blogger at kjæresten og vennene er blitt 
døde og at hun alltid har vært redd for sånt. Jeg har logså lest om en person 
som hjemmet seg under mange lik og når anders ikke såg på henne lenger sprang 
hun til kjøen og begynte og svømme men anders kjøt henne to ganger i foten får 
og være sikker at hun skulle overleve. Så begynte hun og synke til bons men 
hun levde så hun svømte under vann så anders ikke skulle se henne. Men 
saltvannet sve så det hadde ikke vært et secund til og overleve under vann så 
hun måtte opp og puste. En og en halv time etter hvar hun i land men mange 
trrur hun er død nå. Jeg er livredd for at dette skal skje igjen så kan dere 
være extra oops på at det ikke sjer vis det sjer igjen vil jeg ikke overleve 
lenger da vil jeg bare ta selvmord. 
 
Har ikke ord, det er så forferdelig,uvirkelig og grusomt.Det som skjedde på 
utøya og i Oslo fredag den 22.juli rammet ikke bare de pårørende, men hele 
Norge.Alle varme tanker og all kjærlighet sendes fra meg til de etterlatte ! 
Jeg har selv alltid hatt sansen for arbeiderpartiet, og har hatt en drøm om å 
være med i AUF når jeg blir gammel nok . En dag, en vakker dag skal jeg selv 
være deltaker på utøya.. 

Mange gode klemmer fra Tina,13 år 
 
 
et helt hjerte det knuses for hver dom døde :( 
 
 
Jeg synes det var veldig forferdelig at dere døde. 

Line, 2.trinn Hasla skole 
 

Han mannen var kjempe slem synes jeg. Jeg vet hvor trist det er og miste noen, 
kjempe trist. Jeg gråt da jeg fikk høre det. 

Sine Emilie, 2.trinn Hasla skole 
 
 
Dumt at han skøt på Utøya. Håper det ikke skjer igjen. 

Jenny Eline, 2.trinn Hasla skole 
 
 

Til de pårørende etter terrorangrepet mot Norge 22/7 2011 
 
Vi synes synd på dere som har mistet en dere er glad i. 
Det er uvirkelig det som har skjedd og vi tenker på dere. 
Vi har sett alle blomstene og hilsener i Egersund og andre steder i Norge. 
Mange av oss har også lagt ned blomster og hilsen, for å minnes de som er 
døde. 
Vi ønsker og håper at terror aldri skal skje igjen! 
 

Hilsen 7. klasse 
V/ Helleland skole i Egersund 

 



 

Det var dumt at det smalt en bombe. Jeg ble lei meg. 

Tuva, 1. trinn Hasla skole 

 
Jeg har hørt om det som skjedde i 22 juli i Oslo og i Utøya jeg synes at det 
var forferdlig jeg synes synd på de som foreldrene til de som døde jeg lei meg 
for at de menneskenene døde. 

Abdiraman H 

 
Jeg kondolerer så mye til alle som er rammet eller har mista live den 22.Juli 
2011. jeg syntes at det er helt ubeskrivelig det som har skjedd på Utøya og i 
Oslo Sentrun ved Regjeringskvartalet. 

Frida E B 

 
Det er veldig trist det som skjedde ved regjeringskvartalet og på Utøya. Det 
er veldig trist og forferdelig, jeg tenker på dette vær dag! Jeg håper at man 
vil dra tilbake til Utøya selv om dette skjedde den 22.07.11. Det var dumt med 
den bomben i ved Oslo sentrum. Men vi er sterke og går gjennom dette sammen. 
Jeg syns synd på de som har mistet en. 

Susanne,11 år. 

 

 
Jeg er lei meg for alle ungdommene som døde den 22.juli. 
Når det skjedde var jeg redd for at noen jeg kjente var død. 
En jeg kjenner var der men hun døde ikke men det er mange som ble drept. I 
regjeringskvartalet var det noen som ble drept og mange ble skadd. Takk og lov 
at han som gjorde det er i fengsel. 

Pa-modou 

 
Jeg er lei meg for alle de ungdommene døde. Når det skjedde så var jeg redd 
for at noen jeg skjente ble døde. Jeg tenker på de ungdommene som døde og de 
som ble skadet må ha vært helt forferdelig f venner og familie. De var bare 
ungdommer som ble drept av Breivik. Det er rart at det har skjedd i oslo der 

jeg bor.  
Martin 10 År 

 
Jeg hørte på nyhetene om det som skjedde i Oslo og på Utøya 22.juli 2011 jeg 
syns han som gjorde det burde ikke ha gjort det. Det er bra at han som gjorde 
det gikk til fengsel. Jeg er lei meg for det som skjedde i Utyøa og i 
rgjeringskvartalet. jeg ønsket at det ikke hadde skjedd men nå har det skjedd.  

Mohammed Z I 

 

 
Jeg er veldig lei meg for 22. juli. Jeg syns det var leit og synd på alle de 
uskyldige menneskene som døde både på bomben i regjeringkvartalet og på Utøya. 
Jeg håper alle som døde hviler i fred.Jeg håper alle mødre og fedre som hadde 
et barn på utøya har det bra jeg håper også at alle andre som kjente noen som 
døde har det bra, jeg synes virkelig at det var veldig leit og trist. 

 
Selina (11) 

 
jeg er lei meg for at ale ungdommene og voksene som døde den 22.7.2011 i 
regjeringskvartalet og på utøya jeg ønsker at det hade ikke skjedde.  

hilsen ahmed 11 år 
 



Håper at alle som ble rammet er mistet noen nære etter det forferdelige som 
skjedde 22.Juli.2011 har det bra. Både i Oslo og på Utøya. Det er helt 
ubeskrivelig det som har skjedd. Da jeg fikk høre om det skjønte jeg 
ingenting, jeg fikk helt sjokk. Jeg var redd, redd for at det var noen jeg 
kjente som mistet livet. Jeg syns synd på de som døde i oslo og jeg syns synd 
på de som døde.77 mennesker døde , det er 77 for mange. Jeg er glad for at så 
mange stilte opp for de som var skadet. 

Mathilde Ø T 
 
 

Jeg vet hvem du er men jeg kjenner deg ikke for jeg vet hvordan du har det 
inne i deg dere er og var  helt  uskyldige mennesker. Man skal ikke missforstå 
men den det var best for alle at det skjedde i ferien. Familie og mennesker i 
Oslo hadde tid til og gå sammen og legge blomster til minne om alle de som 
hviler. Antallet er u begripelig det er ingen som kan begripe hvor mange 
mennesker som ble drept, av en mann. 
Man Norge sto sammen opp og viste hva vi var for og hva vi var i mot. Og det 
var ikke tvil om hva vi folket( mente om det. Aldri mer 22. juli !!! 

Kaitesi 11 
 

Hilsen frå Skei skule. 
7.klasse ved Skei skule har laga dette bilde. 

 
  
Du kan lese meir om dette på heimesida til skulen kva for tankar som ligg bak: 
http://www.skei.skule.no/index.php?artID=591&navB=1 
 
Kopi frå heimesida: 
Den mørke bakgrunnen symboliserer den svarte dagen i juli. Difor laga elevane 
mange hjarte i ulike storleikar og limte desse på bakgrunnen. 
Desse hjarta tenkjer vi skal symbolisere gode tankar og varm medkjensle med 
alle som har mist eit menneske som stod dei nær i den ufattelege tragedien. 
-- 

Vidar og Randi 
 
 
 

Hvis en man kan vise så mye hat kor mye kan man vise med kjærlighet. tenker på 
de pårørende og alle hele tiden kondolera. 

Bjørg Johanne 

 

http://www.skei.skule.no/index.php?artID=591&navB=1

