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Alle skal vi dø en gang, men ingen, absolutt ingen trenger å dø slik. Det er 
så trist at så mange liv er tapt, men vi må se fremover, holde sammen og 
bringe kjærligheten videre. 
De som er døde er ikke borte for alltid, vi har dem med oss i hjertene våre. 
Vi skal aldri glemme denne dagen og i dag samler vi oss alle i minnestund for 
alle de som døde.  
I stedet for å bli sure så skal vi gi hverandre kjærlighet og vise frem den 
norske stoltheten!  
Vi skal tilbake til Utøya, han skal ikke vinne. Hvis en mann kan lage et så 
stort hav av hat, død og blod – kan vi lage et større hav av kjærlighet, roser 
og håp.  
 

Hilsen 6B på Nedre Bekkelaget Skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her er bidrag fra noen av elevene på 6.trinn ved Åset skole i Åfjord. 

 
 



 
 

 

 





 



 
 

 

 
 



 
Kondolerer til alle ofrene. Tenker på dere! 

Edvard, Chris og Thomas 
 

Dypt savnet 
Henrik 

 
 

Vi vil kondolere til alle som mistet livet på Utøya og i Oslo. Hvil i fred! 
Andrea & Maren 

 
Dette var veldig leit! Vi synes det er veldig tragisk dette så har skjedd. Vi 
sender alle våre kondolanser til de pårørende! 

Erik og Samuel 
 
 
Detta var velig leit , vi sørger over de som døde den 22 juli 2011 :/ 
Kondolerer masse . :) 

Maren & Stine 
 
Kondolerer til alle de døde og deres pårørende. Dette var en veldig sterk 
hendelse som påvirket oss sterkt. Dette er en stor tragedie som vi aldri 
kommer til å glemme. 

Linea og Silje 

 
Jeg kondolerer til alle pårørende og de som gikk bort i regjeringskvartalet og 
på Utøya. Denne hendelsen har påvirket hele Norge og vil alltid prege norsk 
historie. 

Hilsen Kine fra Eigersund 

 
Vi kondolerer så masse til alle pårørende og alle som har mistet sin\e kjære 
av masakeren på Utøya eller i regjeringskvartalet. Vi trodde ikke våre egne 
ører, da vi først hørte dette. Kondolerer så masse. <3  

Ingelin, Eli og Solveig 

 
Til de som kjente eller var i slekt med de som døde på Utøya. Dere har våres 
dypeste medfølelse.  

Samuel og Magnus. 

 
Jeg syns det er forferdelig, ufattelig og utrolig trist det som skjedde 22. 
juli 2011. vi kondolerer.  

Hilsen Tomas og Håkon 

 
Dette hva veldig leit :( Støtter pårørende og jeg vil alltid huske dette :( 

Hilsen Håkon og Tomas 

 
Hei, 
Vi på 5. trinn på Helleland skole har snakket om det grusomme som skjedde i 
sommer. Vi synes det er vanskelig å forstå at noen kan gjøre så mye vondt mot 
andre. Alle så på fjernsynet, både vi som var her hjemme og vi som var på 
ferie i andre land. Men mange klarte ikke å se så mye. Vi tenker på hvor vondt 
dere må ha det og håper at det aldri vil skje noe så fælt igjen. 
 

Vennlig hilsen 5. trinn på Helleland skole v/kontaktlærer Kirsten S 

 



Det var veldig mange ungdommer som ble drept. Det er veldig trist 

synes vi, spesielt for alle familiene som har mistet noen. Vi synes det 

er bra at de har tatt ham som gjorde det. Vi kondolerer  
hilsen oss i 1, 2 og 3 klasse ved Reipå skole. 

 

 
Ja,dette er min lille hilsen... Jeg synes det er synd på de døde. Jeg føler 
med alle de som må bære denne sorgen. Tenk at en mann klare og skade/ drepe så 
mange mennesker på så kort tid. Det er utrolig! Jeg forstår ikke hvordan han 
klarte og gjennomføre det. Selv om jeg kan mislike noen veldig sterkt kunne 
jeg aldri tenkt på og drepe den personen eller tingen. Det var ikke nødvendig 
og drepe så mange mennesker, bare for og uttrykke mening! Kan kunne heller ha 
sagt det. Denne ulykken har rammet veldig mange, men Norge er et sterkt land 
og vi vil klare dette! 

Ida Marie 

 
 

22 Juli Fredag Den dagen var fæl. Jeg synes alle skal glemme han du vet. Jeg 
synes han skal kastet ned et stup og spist av et monster. Monsteret er han 
selv. Jeg synes synd på de som har mistet noen. :(  

Elias H 
 

Det er synd at det som skjedde skjedde. Jeg kondolerer. 
Brit 

 
Jeg kondolerer med de som har vært på Utøya når det fryktelige skjedde "en 
mann begynte å skyte som en gal på Utøya", og de som har opplevd katastrofen i 
Oslo. Det er synd at dette skjedde. 

Sofie 

 
Når jeg tenker på 22 juli så for jeg mange tanker. 
Jeg tenker at jeg vil dra til Oslo og vise kjærlighet.:( Jeg tenker også på 
hvordan det kun ha vært og se det som skjedde, men + så vil jeg ikke for det 
blir veldig trist:(.Jeg har lyst til å vise at jeg bryr meg.:( men jeg vil 
ønske at det går bra:). 
Jeg syns veldig syn på de som døde :-(  

Emilie S 

 
Når Andreas Bering Breivik bombet i Oslo og skjøt på utøya. Var jeg på 
Glomfjord fjellet på fiskvanns hytta i meløy. 
Jeg vart veldig redd da jeg kom inn og hørte at det hadde eksplodert i Oslo. 
Jeg kom inn 3 minutter eter bomben smalt. Så satt jeg i sofaen og plutselig 
hørte jeg at det har blid oppdaget løse skudd på Utøya. Jeg var fryktelig redd 
når jeg log i sengen men heldigvis fikk jeg ikke mareritt.          

Simen O 

 
22.Juli  mange har død på grun av Anders brering breiervik. 
Han er klin gal. Han drepte 77 persjoner. Han er tulerusk.  
Det må skjed noe i hode hans. Det var kjemmpe trist synes jeg. Han klede seg 
ut som politi og beynte og skyte. Han sprnkte også statsmenister Jens 
stoltenberg med en stor bombe. Han kunne ha død.Vinduene dat ut og ned det var 
et stort pang. mange døde også i oslo. Men nå skal han sitte i fengsel i 21 år 
der for han igjen etter å drepe 98 personer. Jeg synes det var veldig synd.  



Ann-Elisabeth B 

 

 
Jeg tenker på alle som har det vondt. 

Lasse 

 

Alle tanker og all medfølese går til de pårørende <3 Kondolerer, hvil i fred ;-* 

Eline R 

 
Jeg synes at det var sikkelig trist at det som skjedde på 22.juli.Det var 
mange ungdommer som ble drept og jeg håper det aldri skjer igjenn 

Noman A 

 
Da jeg hørte om det som skjedde så ble jeg lei meg den 22.juli 2011 jeg syntes 
veldig stakkars på de som har mistet noen de skjønte.  

NOORA 11år 

 
Jeg syntes det var veldig trist det jeg hørte som skjedde den 22.juli 2011. 
Jeg syntes synd på de som har mistet noen av familiemedlemmene og de kjente. 
Hver dag i klassen sitter vi og tenner lyset og holder 1 minutt stillhet. Vi 
pleier å tenke på det som skjedde den 22.juli da vi tenner lyset. 

Anosh 11 år 

 
jeg syntes det var helt utrolig at en man kunne drepe så mange menesker og 
ikke angre på det. Jeg er sjempeglad for at han sitter i fengsel. jeg kan ikke 
tro at han klarte alt det alene!!!Jeg suns synd på alle mødre og fedre som 
sitter å sørger:-( 

Ida Emilie J. 

 
Jeg vil sende min fred til dem som ble drept den 22 Juni og til alle som ble 
drept og skadet i Oslo regjeringskvartalet. 
Jeg vil aldri glemme det som skjedde med de som ble drept av Anders Bering 
Breivik. Jeg er glad for at alle vil støtte det som skjedde. Jeg håper det 
aldri gjentar seg igjen. Jeg er ikke sur men jeg er lei meg. Jeg var med på 
toget i Oslo. 

Vemund 11 år 

 
Jeg synes synd på foreldrene som mista noen da han gærningen begynte å skyte 
på utøya. Jeg tenker på hvorfor Anders Bering Breivik satte bomben i 
regjeringskvartalet også gikk til Utøya og begynte å skyte en leir med 
uskyldige barn, ungdommer og voksne. Dette skjedde den 22.Juli.2011. Jeg 
kommer til å huske dette TERRORAGREPE hele livet 

HILSEN Mohammad S A 
 

Jeg er veldig trist over det som skjedde den 22. juli 2011. Når jeg så på 
bilder videoer fra utøya og stortinget ble jeg veldig, veldig trist. Vi satt 
og så på tv-en og fikk med os meste parten av det som skjedde. Når vi fikk 
høre til slutt at det var 77 som døde tenkte jeg at: Tenk alle mammaene, 
pappaene, vennene, familien og alle som hadde et forhold med en som døde i 
Utøya saken eller ved stortinget hvor utrolig lei seg de måtte blitt. Jeg er 
ikke rasende på Breivik bare veldig skuffet! 

Benjamin 11år 
 
 



Jeg syntes det var synd at Anders Bering Breivik måtte ødelegge sitt eget liv, 
og mange andres. Jeg syntes det er veldig trist at så mange ble skadet\ drept, 
ikke minst alle foreldrene som hadde store håp for alle barna sine. Jeg syntes 
synd på alle de ungdommene\barna, og de voksne. Dette er helt urettferdig. Jeg 
syntes synd på de som fortsatt venter på barna sine, og har et lite håp. Det 
var også ille den episoden med bomben, og de som ble såret eller de som mistet 
noen i familien eller kjente. Tenk på alle butikkene, og alle det gikk ut 
over. 

Knut 11 år 
 

Jeg syns det er uakseptabelt at man skal drepe, ødelegge og skade folk og 
skyte ungdommer. Jeg føler meg utrolig heldig siden jeg ikke var en av de 
drepte i byen og på Utøya. Jeg håper at noe sånt ikke skal skje igjen i vårt 
fredlige land men mest av alt går tankene mine til de som har mistet sine 
kjære. Gjerningsmannen sitter nå inne i fengsel og det er jeg veldig glad for. 
Gjerningsmannen er gal så jeg håper at han ikke slippes fri noen gang. 
Gjerningsmannen med navn Anders Bering Breivik har masse syke tanker som jeg 
har hørt på nyhetene. Dette bombeangrepet og skytingen på Utøya vil Norge 
huske på i all framtid. 

Kristian B.  
 

MED VENNLIG HILSEN Ronja 11år 
p.s Jeg er så trist såså så så så så leig meg for det som skjedde fredag 22. 
juli. 

 
Jeg er sint fordi Anders Behring Breivik hadde en bombe i/ved 
regjeringskvartalet og etter kom han til Utøya som politidrakt og drepte og 
skjøt ungdommer. Mange døde, noen gjemte seg, noen ble skadet og noen klarte å 
svømme vekk/flykte. Det var så bra at han ble fanget av politiene og kom til 
fengsel. De som var skadet fikk hjelp av de som jobbet på sykehuset jeg er 
glad fordi han kom til fengsel men ikke glad for at regjeringskvartal ble 
sprengt og ungdommer som døde på utøya Det var veldig bra at han ble fanget av 
politiene.  

Lanh N 

 

 



 
 

 

 

 



 

Hei Utøya! 

Det skjedde to terrorangrep 22. juli 2011. Det var veldig trist. Det er veldig sjeldent at dette 

skjer i Norge. Det var en stor tragedie som rammet Norge. Vi tenker på de etterlatte.  

Vi håper aldri dette skjer igjen. Flott blomsterhav i Oslo.  

Vi må aldri glemme de menneskene Norge mista.  

Hele Norge er i dyp sorg. 

Vi tenker også på alle de berørte. 

Hjertelig hilsen  

Klasse 5B ved Nyplasskole 

Jeg kan ikke forestille meg hvordan dette må være for de pårørende og mine 
tanker går til alle som har mistet noen som de aldri får tilbake.  

Ane 
 

Hei - den Tyske Skole i Oslo ønsker å bidra til kondolanseprotokollet for barn 
og ungdom med en samling av roser tegnet av elevene og ansatte. Vi har satt 
sammen bildene til en stor rose. 

 



 

 
Jeg føler med dere! 

Tevje R T 

 
Kjære ofre. 
Det er forferdelig det som har hendt, 
Vi sørger over dere. 
Hvil ifred! 
Kjære ofre. 

Liza D 

 
Kjære ofre, vi sørger over dere. 
Hvil i fred<3 

Hedda K 

 
Vi tenker mye på det som skjedde den 22.juli. Vi har pratet, skrevet og tegnet 
om dette. Det var en TRIST dag. 

Hilsen 7.klasse ved Reipå skole 

 
Hei det trist det som skjedde i Oslo og det var kjempe dumt at det var en mann 
som drepte så mange mennesker i Utøya og bomben som var i Oslo .  

Adelina 
 

Hei 
Hvil i fred alle sammen. 
sorgen er trist. 
kjærligheten varer evig. 
 
Hilsen Elisabeth V B 

 
 
 

Hei! 
Det er helt utrolig hva han har gjort. 
Det kommer vi nok ikke til å glemme. 
Så jeg ville bare hilse til Ung kondolanse. 

Hilsen Nelly 
 

Kjære ofre. Jeg føler med dere. Det var veldig leit det som har hent den 22. 
juli. Brevik var en veldig gal mann. 
Det er syn det som har hent. Og det er dumt at de uskyldige har blitt skut og 
drept. Dette skulle ikke hent med noen av dere. Brevik burte skamme seg med 
det han har gjort. 
Dette skulle aldri aldri hent. Folk var virkelig uskyldige. 
Jeg skjønner ikke hvordan dette kunne hende i Norge. 
Dette er dette verste som har skjedd i Norge siden 2. verdenskrig. Det er så 
leit. Men han er i fengsel nå, alle håper vel at han blir der en stund. Eller 
kanskje resten av sitt liv. Men man må vider med livet sitt. 
Det er ingen ting man kan gjøre nå. 
Man må leve med det. Skulle ønske man kunne ta det tilbake men det går ikke. 

Hilsen kjære Zerina D store klemmer. 
 

 

 


