
Innsendt uke 30 
 
Det er smertefullt å tenke på at de fleste ofrene var under min egen alder på 25 år. Det er spesielt å 

tenke på at disse aldri skal få oppleve mer av livet pga en gal og syk mann sine handlinger. Det 
oppleves urettferdig og uvirkelig. Mine tanker går til pårørende, venner og bekjente. Vi er alle berørt. 

La oss alle stå sammen i denne tiden og tidene fremover. Samhold og kjærlighet slår alt! - Jan Erik 

 

MINE TANKER GÅR TIL DERE JEG BLE GANSKE REDD NÅR JEG HØRT AT VÆR TERROR 
I OSLO. HILSEN ALEXANDER 

 

Med tunge hjerter legger vi våre kjære til hvile, sammen reiser vi oss, sammen skaper vi ett samfunn 
for alle nordmenn! – Mette T. 

 

Det som har skjedde på 22. juli var katastrofe, og derfor kondolerer til hele Norge. Mvh Abdullahi  

 
Jeg har det så vondt inni meg når jeg tenker på alle de skade og døde ossen kan en person gjøre noe 

slikt ? jeg Elsker Norge og det kommer jeg til å forsette med. – Isabelle 

 
Jeg håper virkelig dette ikke skjer en gang til,  har vært veldig trist dette her, jeg tenker mye på de som 

ble skadet drept i terror aksjonen. Hilsen Aleksander 

 
Jeg var ikke innblandet i dette, men jeg kan fortsatt føle sorg, nå har dette begynt å gått over siden han 

er tatt. Men (før) hver kveld hadde jeg en slags redsel i meg av Anders Behring Breivik :( Jeg var redd 

for at han skulle komme inn gjennom vinduet (selv om jeg har det lukket og har myggnett), men det 

kunne godt ha skjedd! Jeg har en følelse på meg at alle i norge som var innblandet i dette har stor sorg 
og jeg ønsker alt godt for dem, men jeg gikk i fakkeltog på Dokka :) og mens underholdningen var, så 

så jeg to stykker kledd i svart og gråt sterkt! Jeg begynnte nesten å gråte selv :( Jeg har ikke noe lyst til 

at dette skal skje igjen og håper Anders Behring Breivik får en rettferdig straff. Jeg kondolerer til alle 
som var innblandet i dette å håper de kommer over det med et smil :) – Borghild 

 

Trist d som sjedd:'( - Andreas 
 

Jeg ønsker til alle de som er rammet av dette, skal få det bra igjen og at de kan klare å leve vanlig i 

hverdagen. – Johannes 

 
Etter skyte episoden på Utøya og etter bombingen i Oslo er Oslo ett nytt demokrati, et sterkere 

demokrati. Jeg er solt over og bo i Oslo og ha Oslo som mitt hjemland. Til de som døde i bombingen 

og skyte episoden: Dere er modige mennesker som vil danse med englene, Hvil i fred – Sandra Helene 
 

Det som har skjedd er en tragedie. De som er borte kan aldri erstattes. Det norske folk har ikke svart 

med hat, men med uendelig mye kjærlighet, og våre verdier og meninger har aldri stått sterkere. De 

siste dagene har folk stått sammen i hele landet, uavhengig av religion, politisk standpunkt og 
hudfarge. Kun mennesker som støtter hverandre. Dette viser norske verdier på sitt sterkeste: 

Demokrati, rettigheter, samhold, og aller viktigst, kjærlighet. Vi har vist at denne tragedien ikke bryter 

oss ned, den gjør oss bare sterkere. Alles tanker går nå til ofrene og de pårørende. Hvil i fred. – Peter 
 

Jeg sender mine tanker til de pårørende, og ofrene som mistet livet under terrorangrepet på 

regjeringskvartalet og utøya! Hvil ifred!:(. –  Iselin 
 

Jeg ble ikke direkte berørt av hendelsen på utøya eller i oslo, men med tanke på at det var veldig 

mange på min alder som ble vitner og som døde gikk inn på meg. jeg så for meg de som løp fra han 

som skøyt etter dem og at de satt oppreist eller lå livløse langs vannkanten. Det var vanskelig å legge 
seg å sove for jeg lå bare å tenkte og tenkte på det som hadde sjedd og alle de som var berørte. I 



dagene etter ble det lettere etter som hele norge stod sammen, la ut blomster, gikk i tog og rundt om i 

mange av byene i norge møttes til minnemarkeringer. jeg er stolt av å være nordmann, når jeg ser 

hvordan vi kan holde sammen og bry seg selv om vi ikke er direkte berørte. – Helene 

 
kondolere til alle som gikk bort i terror angrepene.. helt førferdelig. 

Men, alle som er gått bort var gode. og sånn som jeg vil si det, '' gode hjerter blir aldrig glemt! – Astrid 

Helen 
 

Natt og dag satt jeg oppe for å se om jeg kjente noen som var omkommet, eller som etterhvert ble 

bekreftet omkommet. Da jeg ikke hadde lagt merke til noen, og jeg heller ikke hadde lagt merke til 
noen grupper på facebook med kjenfolk som var savnet. Men så plutselig, jeg hadde lagt det med 

Utøya litt bak med, når en veninne sender en melding til meg og skriver - Jeg må prate med deg, er det 

er GANSKE viktig, og ikke så veldig god nyhet. Jeg skjønte ikke noenting, og det siste jeg tenkte på 

var faktisk det som hadde skjedd. Det hadde seg slik at min venn fra Tokke var blitt savnet av sine 
kjære, og han var heller ikke funnet. Jeg kjente det vonde inni meg komme ut, jeg ble sint og samtidig 

lei meg. Det er dobbelt så fælt når man kjenner en som faktisk hadde opplevd det som skjedde på 

Utøya. Ikke at jeg har hatt så mye kontakt med han de siste årene, men det vi snakket om før, sitter 
igjenn i meg enda. Det fine smilet hans, hvor hyggelig og omtenksom han var, det var virkelig en ting 

han var. Han ble også litt forelsket i min veninne husker jeg, og ved å vise at han var så forelsket spilte 

han inn en sang som han hadde laget teksten på selv. At en helt normalt gutt kan vise så mye 
kjærlighet til sine folk, er helt sykt. Jeg tror Gud ikke var i nærheten når han sang inn disse sangene, 

for sangene inneholdt mye kjærlighet, og det er derfor at Gud ikke kunne gi han sitt liv, siden han ikke 

så hvor mye kjærlighet og oppmerksom het gutten faktisk trang. Jeg håper jeg en dag får møte han 

igjen i himmelen, og at han kan huske meg igjen når jeg snakker med han i mine drømmer. Han var en 
gutt som vi aldri kommer til og glemme, jeg hadde ikke trodd at han skulle bli utsatt for det som han 

gjorde. – Janni 

 
Eg er så lei meg for at så mange døde. Og at en mann kan gjere så mykje vondt. Eg tenkjer på alle som 

overlevde. Det vonde dei måtte oppleve. Drapa dei såg. Og eg vil sende gode tankar til alle som mista 

nokon. Vi skal gjere dei som døde, stolte av oss som lever vidare. –  Synne 11 år 

 
jeg tenker på alle som er berørt av tragedien. la oss stoppe terroren sammen!! hilsen Marcus og Patrick  

 

Fred er et lys som fjerner mørket. Fred er en flamme som brenner for de som trenger det. 22. Juli var 
freden borte, lyset var blitt mørkt og flmmen var blitt. Slå på lyset og tenn flammen igjen for de som 

gikk vekk i mørket! – Markus 

 
Jeg blir lei meg når jeg hører om det. 

Jeg gråter når jeg hører statsmenisterens taler. 

Han sier fine ord. 

Gråter når jeg hører mitt lille land og tårene vill ikke vekk. 
Og gråter når jeg skriver. – Eivor 

 

Hei. Jeg vil gi min varme støtte og omtanke til alle ofre og pårørende. Tenker mye på dere. – Robert 
 

jeg er en 12. år gammel jente som gir all min støtte til de pårørte og skadde i denne stund, jeg har et 

godt sitat fra sangen ''til ungdommen'' ( (Kringsatt Av Fiender) av Nordahl Grieg (1936)) 
Krig er forakt for liv. 

Fred er å skape. 

Kast dine krefter inn: 

døden skal tape! 
kondolerer for de døde, sender gode tanker til de pårørte og skadde. 

MvH Celin L.  

 
jeg vil si at alt han har gjort har såret meg. bomben og ongdomene er veldig trist. :(  



Johanes 

 

Da klokken var rundt halv 4, fikk jeg høre om bomben i Oslo av min far, da han leste det på internett. 

Vi skrudde på tveen, for å se om de viste noe av det på nyhetene eller noe. Ting ble mye verre enn jeg 
trodde, da vi fikk se bildene av eksplosjonen. I begynnelsen tenkte jeg at det ikke var så forferdelig 

som det var, så jeg dro nedover til min bestefar og bestemor, der vi skulle feire bryllupsdagen deres 

med kaker. De hadde ikke hørt om hendelsen, og ble helt sjokkert da jeg fortalte om det. Vi skrudde på 
tveen med en eneste gang, der de viste ødeleggelsene.  

Jeg bruker sjeldent å se på nyhetene, selvom jeg egentlig burde se på det, for å få med meg litt 

av hva som skjer her i samfunnet vårt. I disse dager har jeg gjort det stikk motsatte. Jeg har sittet og 
sett på tveen i flere timer i strekk, og i tillegg surfet på internett for å finne informasjon. Plutselig 

kommer det inn informasjon om en skyteepisode på Utøya, som er en øy ikke langt fra Oslo. Dette 

måtte bare ha en sammenheng tenke jeg.  

Etterhvert kom det bare mer og mer informasjon, og vi fikk vite om den mistenkte. Jeg så på 
facebook, de fleste trodde dette var tull. Det var det slett ikke, da dødstallet plutselig ble over 80 

mennesker. Hvem ville ha tullet med dette, tenkte jeg. Sjokkert satt jeg der, og ventet på mer 

informasjon og bilder. Dette var noe jeg trengte ekstremt, da jeg fikk høre at en av mine bekjente var 
på Utøya. Utålmodig som jeg var, dro jeg til en venninne. Selvfølgelig hadde jeg med meg laptopen 

min, for å følge med mens jeg var der. Ingen hadde ord, for hvor grusomt dette var. Enda verre var det 

da vi fant ut at det var en norsk statsborger, som til og med var tidligere tilhenger av partiet 
Fremskrittspartiet. Denne kvelden var utrolig lang, og jeg trodde ikke jeg skulle få til å sove. Jeg 

skulle ligge over til venninna mi, og vi sovnet ikke før det var langt på natt.  

Det første jeg gjorde da jeg våknet, var å skru på laptopen min. Der åpnet jeg nettleseren, og 

søkte etter siste nytt på nyhetssidene. Det hadde kommet mye informasjon siden sist jeg skjekket. 
Dette var helt uvirkelig, og jeg var helt fra meg de neste dagene.  

Absolutt ingen hadde hørt fra han jeg kjente, og jeg ble bare mer og mer nervøs. Egentlig 

skjønte jeg etterhvert, at dette ville gå den gale veien. Etter seks hele og lange dager, ble det avklart at 
han var en av de omkomne. Da ble jeg enda mer fra meg, og jeg visste nesten ikke hva jeg skulle 

gjøre. Dette var helt uvirkelig. Heldigvis hadde dødstallet gått ned, på grunn av feilregning. Uheldigvis 

var det ikke håp for min venn, etter det jeg har hørt, var han en av de som lå på øya, og hadde blitt 

skutt mange ganger.  
Jeg vil derfor veldig gjerne sende en kondolanse spesielt til min kompiss Sondre Kjøren, men 

også til alle andre som omkom i Oslo og på Utøya! Han var en kjempe hyggelig og kjekk gutt som jeg 

aldri kommer til å glemme. Jeg kjente han ikke så veldig godt, men så lenge og så mye jeg kjente han 
var nok til å felle tusen tårer nesten hver kveld, for han. De tårene jeg felte, var ikke bare til han, men 

også til alle andre som brått ble borte etter hendelsen.  

Jeg trodde aldri dette ville skje i fedrelandet Norge. Vi er en nasjon og skal stå sammen til det 
hele. Vi har vist enorm støtte til alle pårørende, og slik vil det forhåpentligvis fortsette. Jeg er stolt 

over å være norsk statsborger, selv etter denne hendelsen. Anders Behring Breivik skal ikke la oss 

knekke, vi står sammen og skal vise mer kjærlighet og raushet. Til og med vi som bor på landet, har 

gått i fakkel og rosetog for de omkomne. Jeg gikk i fakkeltoget i Trondheim, med en rose i hånden. 
Der var det rundt 20 000 mennesker, og jeg er stolt over å være en av dem. Det er utrolig, hvor mange 

mennesker her i Norge som har stilt opp og støttet på minnestundene etter hendelsen. - Therese 

 
Kondolerer til pårørende og overlevende ofre. – Silje 

 

Hvorfor? 
Jeg vil at alle skal ha det bra. Jeg vil være med på å forbedre sammfunnet selvom  jeg bare er 10 år. 

Håper dere har det fint i himmelen og mammaene og pappene til dere kan tenke på det. – Serena Maria 

 

Kondolerer til alle ofre og pårørende. Det er utrolig tragisk det som har skjedd. Men vi skal stå 
sammen om dette! – Una 

 

Jeg vil kondolere til alle de pårørende familie,kjærest,venner. 22.juli 2011 vil bli husket i lang tid 
framover. Hele Norge blei forandret. En mann drepte mange helt uskyldige ungdommer, han drepte 



uskyldige politikere.Men dere må vite det var ikke deres feil at han gjore det, han er syk i hodet sitt. 

ALLE dere som sitter igjen tenk på det fine dere hadde sammen.Dere må ikke tenke på det negative 

men det positive. Jeg sier det igjen kondolerer til venner og familie og kjærester. 

"Om én mann kan vise så mye hat,tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen" Jens stoltenberg 
22.07.11 Hvil ifred 

Kristina 

 
Det som skjedde lørdags kveld den 22.juli, rystet hele Norge forferdelig. Jeg sier til meg selv 

''Hvordan kan en som han gjøre noe så forferdelig og myrdet flere ungdommer og voksne.+ 

Bombeksplosjonen var aldelsen forferdelig den også. Det verste som skjedde var at mange 
ungdommer som ikke hadde levd ferdig livet sitt forventet en morsom ferie på utøya som ble en 

katastrofal dødskatastrofe. 68 ble myrdet og skutt på Utøya på Lørdag. De som døde vil bli husket i 

våre hjerter og sinn. Jeg Nora er i Kiev nå. Til og med her har den rystende dødskatastrofen kommet 

fram og mange har støttet oss og gått i tog med roser istedet for fakler, det var bare om Norge det 
handlet om på nyhetene her i Kiev[Hovedstaten i Ukraina]. Tenn en lys for dem som måtte dø på 

Utøya. – Nora G.. 

 
Vil kondolere til alle pårørende! – Sandra 

 

Mange døde pågrun av en mann som var slem og skøt noen som var uskyldig. Mange mistet noen de 
var glad i eller venner. 

Det var trist og høre om det som skjedde på utøya. 

Dumt og høre at noen døde. hilsen Thea 9 år. 

 
Ett lys for alle ofre etter tragedien på Utøya og i Oslo. 

Ett lys for alle pårørende, som har mistet sine kjære. 

Ett lys for Margrethe Bøyum Kløven, i hjertene våres vil du alltid lyse.  

 



- Kristine, Bærum (16 år) 

 

Jeg er trist. Jeg synes at det som skjedde var dumt.  

Jeg synes at det er synd på de som mistet ungene sine og moren sin og faren sin.  
HILSEN Emma 7 ÅR  

 

Kjære familie, venner og kjente til mange av de døde på utøya. Jeg har laget ett dikt til allle dere, og 
jeg må bare meddele at jeg kondolerer så mye. 

Diktet:  

Ett øye kan gråte, 
En munn kan le, 

Men ett knust hjerte an ingen se. 

Den sorgen som dere bærer føler vi alle, 

Kanskje det er derfor vi alle er så sterke ilag! 
Når du er i utlandet og hører i lobbyen der BBC står på...er det      nesten ubeskrivelig og 

kjenne den klumpen som kommer fra magen til halsen. 

Til familie, venner og kjente av dem som døde på Utøya. 
 

Min kondolanse er med dere alle ! 

 
Eg syntest det er kjempe trist det som har skjedd i Oslo og på Utøya. Tenk at ein mann kan gjer så 

mykkje vondt. – Jakob 

 

Det var veldig dumt det som skjedde på Utøya og i Oslo sentrum. 
Det var dumt at dei måtte dø.Det er trist at mannen kunne skape så masse hat.Men det var bra at dei 

lagte blomsterhavet for dei døde. – Tobias 

 
Jeg håper det ikke blir mer skyting nå. - Terje 

 

Det er forferdelig det som har skjedd. Trodde aldri noe så forferdelig skulle hende på denne jord. 

Sender mine dypeste tanker til de pårørende og omkomne.  Linn 
 

Det var synd at alt det her skjedde og at mange døde. Spesielt det på Utøya var ille.. Men å sprenge 

bygningen var også ille. Men nå har de tatt han fyren. Han burde sitte i fengsel en stund.. Det er ikke 
greit at han kommer ut noen gang. Vi burde passe veldig godt på de ungdommene som er skadet. Noen 

har blitt skutt og noen har blitt skadet i tankene sine. Noen ligger fortsatt på sykehuset og har mistet 

mange venner. Vi kan prøve å tenke at alt går bra igjen - og da går det sikkert bra. Klem fra Elise 8 år 
 

Hei!  

Først og fremst her er mine tanker: 

Det som har skjedd i den siste uken har vært uvirkelig. Jeg har felt tårer sammen med resten 
av Norge. Men det er en jente jeg har tenkt på mye i det siste og det er Lara Rashid. Lara går på skolen 

min, Oslo By Steinerskole. Hun var på Utøya med Bano. Bano kom ikke tilbake. Det gjør meg vondt. 

Jeg tenker mye på Rashid familien som har mistet et så viktig familiemedlem. Det er noe jeg ikke kan 
forestille meg. Jeg tenker også på Eskil Pedersen som mistet så mange venner og viktige personer. 

Hele denne uken har kameraer fokusert på han, Har har sikkert bare lyst til å tømme seg for tårer, men 

det er kanskje litt vanskelig når så mange kameraer er fokusert på han. Vi er virkelig Norges fremtid, 
vi skal ikke la slik terror stoppe oss. Jeg var på Mela festivalen på fredag, det var vakkert. Zein Zahoor 

som var en av musikerene spilte vakker musikk, selv om jeg ikke kunne forstå noe av det han sa vet 

jeg at det var noe som beveget seg inni oss alle. I mange stunder fokuserte jeg vekk fra scenen, jeg så 

opp i himmelen og tenkte på alle de som satt der oppe, selv om jeg er i tvil om det er noe der oppe. Er 
det en trøst å tenke på at de kanskje har kommet til et bedre sted der oppe. Dette har jeg gjort flere 

ganger denne uken.  

Jeg håper de hviler, og vokter over venner,familie og alle som sender dem tanker. Hvil i fred.  



Her er også et lite dikt, mamma fortalte meg at dette var noe som tryllet seg ut av munnen min 

da jeg var bare fire fem år . Hvis dere vill kan dere dele dette diktet med flere der ute, kanskje som en 

trøst. 

Himmelen har tårer 
Himmelen har tårer. 

Rosa skyer som gråter. 

Snart kommer de oransje for å trøste dem. 
Tolk det som dere vill. 

Med vennlig hilsen Linea B. (16) 

 
Jeg kondolerer til alle foreldre som har mistet noen og til alle de som har mistet en veldig god venn. 

Forferdelig det som skjedde. – Emma Sofie 

 

Jeg synes det er trist for de som har opplevd det som skjedde både i Oslo og på Utøya, og jeg tenker på 
de som har mistet noen de kjenner eller nærmeste. Dette viser hvor glade vi er i hverandre og landet 

vårt.  

Vilde, 12 år. 
 

hei  

jeg tenker veldig mye på dem barna som er døde og dem som er skadet.  
jeg tenker: tenk vis det var meg, tenk viss jeg var mammaen til en av dem som døde eller som har blitt 

skadet. jeg vill si til dem som har mistet noen og dem som er skadet, at jeg har dere i mine tanker 

uansett, selv om jeg er redd for at det kan skje igjen. snakker masse med min mamma. sammen er vi 

sterke! – Gine Marie 
 

Mine tanker går til min aller bestevenn som har mistet en nær slekning og til alle di som har misten 

noen som di elsket! – Fredrik 
 

So alone, 

like an outcast. 

Abanded from the socyety. 
The night is just dark, like the day. 

No coulers, 

no love. 
Weak and strange people clouds my mind. 

So tierd but still so awake, 

the head is a mess,  
no laughter, 

just death and darkness. 

Words are useless. 

I want to sleep and never return. 
There are only two coulers; 

Black and red, but the red is moving, 

dripping, falling, groving. 
The black is the univers and it's hiding the truth about the red. 

Life is useless, 

and forever... 
--- 

Et dikt av Silje W. M. 15 år gammel. 

Med tanke på alt vont som skjer.Jeg og min familie kondolerer på det sterkeste til famile venner og de 

nærmeste smo har minstet sine kjære. 
 

Det som har skjedd er heilt forferdelig. Eg har grine og grine dei siste dagane. Men heldigvis har eg og 

fått oppleva dette flotte samhaldet og fokuset på det gode, som har råda i heile landet. Så innimellom 
tårer og vonde tankar, har eg fått kjenna på varme, glede og samhold. Det har blitt mange tankar å 



fordøya, og eg tykkjer det er svært flott at media og våre offentlege personar, ikkje minst Jens 

Stoltenberg, har takla dette på ein så flott måte. Eg trur ingen har kjent seg åleine denne veka, og 

samhaldet og kjærleiken har stått så sterkt. I dag var det minnekonsert, og det var godt å få kjenna på 

tårene, samtidig som Noreg var samla til vakker musikk. Alle mine tankar går til dei etterlatne og 
pårørande. Stor klem - Ingvild 
 
Se sine egne blø for demokratiet er forferdelig! Å se sine egne dø for folkestyret er forsatt forferdelig! 

Terror mot det sivile samfunn kan bli til oppbyggelse, ikke til hat, ødeleggelse og mer drap! - Jeron 

 
Den mannen var veldig slem og må sitte i fengsel. 

Jeg syns det er dumt at menesker er slemme med verandre.  

Alle må være snille å smile og ikke være sinte.  
Vi kan gi verandre en klem for da blir vi glade å varm inni. 

Jeg er glad i alle folk og de som ikke er lik meg er like bra. 

Mamma sier at det er noen som er slemme men kansje de blir snille om vi er snille med dem. 
Hilsen Viktor 11 år 

 

Jeg ønsker at de som er døde får en kjempevakker begravelse og at de som er skadet skal få all den 

omsorgen og hjelpen de trenger, vil også si et spesielt takk til min kjære bekjent Guro, hvil i fred!  
- Kathrine H. 

 

Det er viktig at hele norge  står sammen etter det forfardelige som har kjedde. alle ungdommer der ute: 
det er nå vi skal stå sammen det er nå vi skal vise han som gjorde dette mot norge at vi står sammen og 

at vi aldri gir oss. - Christoffer . 

 

Min dypeste medfølelse og kondolanse går til alle de døde og pårørende og hele det norske folk etter 
det grusomme som skjedde fredag den 22.juni 2011 - Pia I. 

 

Jeg uttrykker den beste og godeste kondolanser. Måtte vi lyse fred over de omkomne i Oslo og på 
Utøya. Tiden vil komme da tiden er inne for å ta Utøya tilbake. Og skape fred og kjærlighet i blant 

folket. Så vi må stå på, vi kan ikke la en terrorist; hvis navn vi ikke nevner. Han skal fryses ut fra 

samfunnet. Så la oss stå sammen i kjærlighet alle sammen. -Tony   
 

DET VAR EN TRIST DAG FOR NORGE OG DE PÅ UTØYA. DEN DAGEN VIL ALLE HUSKE. 

TENK DE FORELDERNE SOM HAR MISTA SINE BARN OG FÅR ALDRI SE DEM IGJEN. JEG 

SYNES AT ALLE SKAL HJELPE DE SOM HAR OPPLEVD DETTE SOM HAR SKJED. LA 
BARNA SOM VAR PÅ UTØYA SNAKKE MED FORELDERENE SINE OM DET SOM HAR 

SKJED. JEG SYNES VI SKAL TA GODT VARE PÅ VÆRANDRE OG TENKE PÅ DET SOM ER 

KOSELIG. JEG HAR ALDRI TRODD AT DETTE SKULLE SKJE I NORGE. – Emilie 
 

Det er for stort og ubegripelig, ingen kan forstå det uten å ha vært der selv. Til alle som har mistet 

noen de er glad i ønsker jeg å kondolere, jeg, i likhet med hele det norske folk tenker på dere. Til alle 

skadde ønsker vi dere god bedring, det norke folk tenker på dere. Til de overlvende vil jeg ønske dere 
lykke til, men kondolere i tapet av deres kamerater. Alle de som ble revet bort fra oss på et brutalt vis 

fredag 22.07.2011, takk for deres bidrag til det norske samfunn og demokratiet, dere vil aldri bli 

glemt. Jeg velger å tro at dere er på et mye finere sted nå! – Kaja 
 

Jeg vil først kondolere til de etterlatte. De som har hatt de forferdelig de siste dagene, for tapet av ett 

barn, en venn, ett familiemedlem, eller hva det måtte være. Det var og er ingen som fortjener det tapet. 
Men det eneste vi kan gjør, det Norge kan gjøre, er å stå sammen. "Om en mann kan vise så mye hat, 

tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen" sa en klok jente. Det er nemlig det Norge har gjort. 

Gater i hele Norge er blitt fylt med kjærlighet. Etter tragedien har Norge vist hvordan vi kan stå 

sammen. Men jeg mener selvsagt ikke at en tragedie måtte till for å vise det. 



Jeg ønsker at ofre skal hvile i fred, at skadde får den omsorgen og hjelpen de trenger. Og jeg vet, det er 

det de får. Jeg mener nå, og egentlig alltid, at Norge er verdens beste land. Vi viser omsorg og støtte 

og så mye kjærlighet at jeg finner ikke ord. Jeg ønsker også at de fortsatt savnede kommer hjem. 

Takk for at dere laget denne siden. Jeg har følt at det er vanskelig å sakt noe til noen. Jeg har skrevet i 
kondolanseboken her i Bodø, men følte at jeg fikk ikke sakt så mye der, siden det var mange i kø, som 

også, sikkert slik som meg, har lyst å vise omtanke. Jeg ber hver dag. 

"Ondskap kan drepe ett menneske, men aldri en hel nasjon." 
Takk for meg - Katarina 14 år, fra Bodø. 

 

Det er min eneste trøst i dag. At sorgen ikke har tilbakevirkende kraft. At sorgen i dag ikke kan viske 
ut fargene i går.  

av Lars Saabye Christensen. Hvil i fred! – Jeannet 

 

Jeg vet ikke hva jeg skal starte med.. Alt dette som har skjedd virker som en Hollywood krigsfilm. 
Hver eneste dag feller jeg tårer for alle de som ikke lenger er her idag og deres nære. Jeg føler en så 

tung sorg som jeg aldri har opplevd før, mens tårene mine renner nedover kinnet mitt og ned på 

tastaturet. Samtidig spør jeg meg selv, "hvordan skal vårt kjære land noen gang klare å komme over 
dette?". men svaret vet jeg allerede... Dette vil vi ALDRI glemme, vi vil alltid sørge over denne 

tragiske hendelsen og med god grunn! Alle de herlige og uskyldige livene som gikk tapt er inngravert i 

mitt hjerte, å jeg vil for resten av mitt liv leve med sorg i mitt hjerte sammen med resten av Norge og 
verden rundt oss. Vit at dere ALDRI vil bli glemt og at dere ALLTID vil bli elsket, dere lever videre i 

våre tanker og i våre hjerter! Måtte dere hvile i fred, jeg håper at dere alle idag er på et bedre sted. 

Farvel - Yonas T. 

 
Jeg er ikke direkte påvirket av dette som har skjedd, men likevel - så er jeg det. Jeg er 16 år. De som 

ble så brutalt tatt vekk fra samfunnet vårt 22.Juli.2011 var på rundt min alder. Såklart blir jeg påvirket 

- det kunne vært meg! Jeg kondolerer av hele mitt hjerte så utrolig mye til alle ofre og pårørende. 
Dette er helt forferdelig, jeg har ikke ord, bare tårer. Hvil ifred, kjære ungdommer og voksne. Dere vil 

ALDRI bli glemt. - Caroline S. 

 

Dette er forferdelig! 
Alle de som var på utøya har kjempet for døden.håper sykepleierene kan hjelpe de skadde. 

skulle ønsket dette ikke hadde skjed.håper Oslo blir like fin igjen.Jeg vil bare si til de som har mistet 

en i familien eller barna deres.Dere har det sikkert det vondt inni dere.føles sikkert som et tommrom 
rundt deg son som et hul i hjerte.Vi mangler prikken over ien. - Anna Marlene 9år 

 

Jeg ble nesten sjokka når jeg hørte om bomben. 
Straks jeg hadde sett nyhetene ringte jeg til venninnen min. Hun sa at huset hennes hadde ristet og at 

de trodde at det var tordenvær!! De har tre hunder og den ene var gravid når bomben gikk av!!Jeg var 

på sommerferie på Hvaler. Når jeg hørte om det som skjedde på Utøya, ble jeg nesten sjokka da også!! 

Jeg ble selvfølgelig veldig redd og jeg har hatt mareritt flere ganger om det. Heldigvis er han tatt og nå 
blir det heldigvis ikke mer bomber her i oslo!:) Jeg synes at det er forferdelig at mange har mistet 

familiemedlemmer og venner på utøya og når bomben sprang. det er viktig å vise toleranse og 

verdighet til de som har mistet familiemedlemmer og venner!  
 

 

Minnedikt 
 

Den stund vi venter kommer aldri 

Sorgen slipper aldri fri 

 
Mange hundre sørger 

i årene som følger 

 
Du kan vise toleranse 



som får sorgen til å danse 

 

Mistet søster, mistet bror 

Sorgen bare gror og gror! 
 

HJERTLIG HILSEN Maiken 10 år, Slemdal (Oslo) 

 
 

Hvis en person kan vise så mye hat tenk hvor mye kjærlighet alle vi kan vise 

– En familie 
 

Kondolerer til alle de omkomne og pårørende, Hvil i fred – Edvart 

 

Jeg tenker på det som skjedde. Jeg er veldig sint på ham som gjorde det. Jeg tenker og snakker til ham 
inni hodet mitt. Jeg sier nei, du må ikke lage bomben, slemme mannen. Jeg sier også: du må ikke 

skyte, også sier jeg at han er litt dum, han mannen. Til de som er lei seg sier jeg at det går bra, at noen 

kan trøste dem som er lei seg. De som er glade er de som har fått trøst. - Falk, 4 år. 
 

Det var en tris hedelse som eg håper ikke skjer igjenn. – Jasemin S. 

 
Eg synest det var veldig dumt og leit det som hendte, og håper det alldri skjer igjenn. - Vida S. 

 

Det som skjedde var en tragedie som alle håper å glømme, den 22 juli 2011.  

Heile Norge er saman om sorgen og omsorgen til overlevende og døde. 
Når dette skjedde trudde ingen at da var mulig. Og heile Norge vill vere sammen om at dette skal aldri 

skje igjen. – Ine S. 

 
Dette som har hendt er en trist tragedie som eg håper og glømme. det gjør sikkert hele Norge også. 

Mine tanker rundt dette er sorg,smerte,offer – June S. 

 

kondolerer masse til alle pårørende, og rip til alle døde. - Julia 
 

når angrepet skjedde da ble jeg litt redd og lurte på hva som hadde skjedd, jeg tenkte og lurte på om 

det kunne komme over hele Norge.  
Det var så fint at vi kunne gå å tenne lys for alle som ble drept,og det var fint å se at alle brydde seg 

om hverandre. jeg vil sende en hilsen til alle som har mistet noen. – Saga Z. 

 
Jeg blir lei meg når jeg tenker på det som skjedde, får en klump i magen som ikke vil bort. Trist at så 

mange døde. Mange vil savne dem. Jeg og mamma tenner lys for dem her hjemme. Hilsen Sindre R. 

,10 år  

 
hei, jeg synes synd på alle som har dødd og de som har familie og venner som er døde. – Karen 

 

Jeg ører barnehage unger rundt meg. '' Vi kan ikke smile nå, en mann har gjort slik at mange har blitt 
dø, og kongen er lei seg '' De er redd, jeg er redd, alle er redd. At noe sånt kunne skje er helt 

forferdelig, det at det skjedde er forferdelig. Men vi må gå videre, selv om det er vanskelig. Vi kan 

ikke la ett manns liv, ødelegge hele norges. - Sofie (13) 
  

Det finnes ikke ord som kan beskrive den intense sorgen og smerten vi alle føler, og disse ord kommer 

fra en som IKKE har mistet noen kjente eller kjære. Denne tragedien og alle de rammede vil ikke bli 

glemt, la oss håpe alle de som mistet livet i Oslo og på Utøya ikke døde forgjeves. la oss håpe vi som 
nasjon kommer sterkere tilbake enn noen gang. La gjerningsmannens ønske om å drepe og ødelegge 

Norges verdier som alle land i verden så sterkt misunner, aldri få svekke oss igjen. Norge vil alltid 

huske denne tragedien. Hvil i fred. – Sigve 
 



Varme tanker går til de pårørende og de som ble drept i Oslo og på Utøya. – Marte F. 

 

Jeg hadde et marerit om det som sede på Ytøya om alle barna og ongdomene som ble drept av en 

mand jeg vil ikke at det skal se igjen og det  tror jeg ingen andre vil det heler. Sykepleierne syns jeg 
var flinke med og prøve å jelpe de. - Lotta 9 år 

 

Det smalt 22.Juli i hovedstaden vår, flere mennesker ommkom,og mange står igjen, de savner sine  
kjære,vi prøver å hjelpe,og vise omsorg over de, vi holder minnegudstjenerster og minner alle de døde 

Han som står bak, viser ingen følelser, men bare tomme blikk, vi skal minnes de døde i vår fremtid.   - 

Anette F. 
 

Det er vanskelig å vite hva man skal skrive om noe sånt som dette, men her kommer noe av det jeg 

tenker. Den siste uken har vært uvirkelig. Jeg tror ingen helt skjønner hverken hvordan en person kan 

uttrykke så mye hat, eller hvordan så mange mennesker kan vise så sterkt samhold. Jeg er stolt over å 
kunne kalle meg norsk, men jeg skulle så inderlig ønske at det var av en helt annen grunn. Varme 

tanker til de pårørende og til ofrene. – Vilde Linnea  

 
Jeg satt i bilen på veg til Stockholm da jeg fikk vite om bomben. Alle i familien syntes det var 

forferdelig. Jeg syns synd på alle som var på ut-øya og de som var i oslo sentrum da bomben gikk. Nå 

på søndag den 31. juli fikk jeg vite at tremenningen min var på ut-øya men er heldigvis ikke dø. Da jeg 
var i Stockholm kunne man tenne lys for tragedien i Norge i kirken på slottet og det jore jeg. – 

Kristina 10 år 

 

Det er med sorg og forferdelse jeg hörer om tragedien som har rammet sa hardt. Mine varmeste tanker 
gar til alle som er berört av denne hendelsen. Varme hilsener fra Sörtyskland. - Andreas L. 

 

Rest in Peace! - Joachim S. 
 

Roser er røde himmelen er blå, og jeg kondolerer så mye som så.. 

Hilsen Stella Marie 8 år. 

 
Hvil i fred alle omkomne etter bomben i oslo og skytingen på utøya. Kondolerer til alle pårørende. - 

Silje E. 

 
Det er veldig trist det som har skjedd. Og vi må alle stå sammen i slike tider. Det eneste vi desverre 

kan gjøre er å tenke på de ungdommene som døde og deres familie. Hilsen Helena 11 år  

 
JEG SYNES NORGE HAR VÆRT ET ROLIG LAND,MEN SÅ KOMMER DETTE. ANDERS 

BEHRING BREIVIK DREPTE UNGDOMER SOM VAR PÅ UTØYA OG BLÅSTE I DET. 

UNGDOMENE HAR OPPLEVD NO SKUMMELT PÅ UTØYA. LA UNGDOMENE FÅ RO I SEG 

SELV NÅ. SKREVET AV EMILIE ENGEN BOYE 
 

Jeg er en jente på 7,5 år.  eg syns: Det var domt jort.Åsså har det aldri skjedd noe så stort i Norge så 

deffer var det veldig trist!Eller det har vell sikkert skjedd noe sånt før men ikke når jeg levde så jeg 
vart veldig trist  når jeg fikk vite  at det hadde skjedd i oslo.Men jeg vet at det er sånn live er, nå sånn 

som det som har skjedd! - Bonnie Elisabeth M. 

 
Til alle mine venner, som aldri kom seg hjem fra Utøya. Takk for at jeg fikk ta del i livene deres, og 

takk for at jeg fikk bli kjent med dere. Det som skjedde på Utøya, skal bare gjøre oss sterkere. Vi skal 

ikke slutte å kjempe for det dere mistet dere liv for. Glad i dere, venner. Hvil i fred. – Marthe M. 

 
Vi skulle kjøre til havna der vi skulle ta Stena Saga til Danmark, Dana-cup, fredag 22. juli. På veien 

fikk vi høre om det grusomme som hendte i Oslo og senere på Utøya. Vi tenkte at noe sånt ikke kunne 

skje her i Norge, Oslo. Under Dana-cup så spilte vi/Byåsen med sørgebånd. Og når vi kom hjem fra 



Danmark dro vi rett til Oslo domkirke, og la fra oss blomster og kort vi hadde kjøpt i Skagen i 

Danmark. Hilsen Henrik og Edvard 

 

På vegne av min datter legger jeg inn det hun sa til meg, og som rørte meg veldig da hun fikk vite hva 
som hadde skjedd:  

 

"Hjertet mitt gråter så fælt, mamma" 
                      - Julie, 6 år 

 

Hilsen Hege D. 
 

Jeg likte ikke at ungdommene døde...det var ganske synd. Derfor vil jeg gi denne beskjeden til dere. 

Hvis jeg var på Utøya så ville jeg ha løpt min vei...Jeg tenker at jeg visste ikke at dette skulle skje, så 

jeg likte det ikke..Jeg er ganske lei meg for at Norge slo seg.. 
Jeg tenker på alle ungdommene. Etter at jeg har tenkt på det så tenker jeg på at den mannen kanskje 

var gal i hodet sitt. Ha det alle ungdommer og fremmed mennesker. - Tuula Louise M.. 5 år 

 
Det er grusomt dete som har skjedd på fredag. Det er veldig syn mange er døde. 

Hilsen Mia 9 år 

 
Jeg synes det er forferdelig at så mange ungdommer er drept. 

Jeg synes det også er dumt at alle de ungdommene ikke fikk levd det lange livet de kanskje hadde. Jeg 

er glad for at jeg ennå lever.Jeg lurer på hvordan alle de som hadde ungdommene som barn eller søster 

eller bror har det? Jeg tenker på alle ungdommene hver dag og jeg er veldig veldig trist. Jeg tenker at 
han mannen må være gal i hodet sitt :c . - Mina Marie M. 8,5 år 

 

Jeg er så lei meg for det som har skjedd! Min kjærlighet går til de omkomne. 
- Ada 

 

Til alle som er berørt av tragedien i Oslo og på utøya vil jeg sende varme tanker <3  

Nå er det 77 personer fra mitt lille land som jeg aldri får møtt og som aldri får oppfylle sine og andres 
drømmer. Takk for alt! – Ellinor S. 



 
 
 

Jeg må sitere mitt 5 år gamle barnebarn..Pappa,jeg skal tenke på de døde og de som er lei seg helt til 

de ikke er triste lenger.Dette er godt sagt i etter tid av et lite barn.Jeg føler med alle som er blitt 

rammet i denne forferdelige tragedien,og  som har rammet oss alle.Tårene sitter løst hver dag,og jeg 
føler et stort behov for å gråte når jeg tenker på de som aldri fikk hjem sine kjære,føler med dere. - 

Margrethe A. 

 
Jeg synes att det som har hent er forferdelig tragisk.  

Att en mann kan skape så mye hat og att alle andre kan skape så mye kjærlighet. Jeg tenker masse på 

alle de som er rammet. Kansje vi er biltt snillere siden vi normenn har gitt mer til de i Somalia, og vi 

tenker mer på hverandre. - Christian H. 
 

Jeg syns synd på dere som døde på Utøya og i Oslo 22.juli. 

Jeg skulle at dette ikke hadde skjedd. . Julie, 7 år 
 

Til middag den dagen fikk jeg Smerte blandet med Sorg. Sideretten var Fortvilelse, og desserten var 

langt ifra søt. Den var bitter. 77 mennesker er erklært døde per dags dato. Jeg kjente ingen av de. 
Allikevel vil jeg bære en flik av samtlige som en, videre med meg i livet. - Kochai S. 



 

Det var dumt at så mange mistet livet sitt på Utøya og Oslo. Vi synes synd på de som mistet venner og 

familie som de var glade i. - Silje Andrea 11 år og Vilde Kristine 7 år 

 
Det var slemt! Det var slemt av han. - Karina H. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


