
Innsendt uke 31 
 
Hei, 

Sender inn en hilsen til Barn og Unges Kondolanseprotokoll på vegne av min datter, i form av vedlagt 

tegning. Fint at barna kan sende inn en hilsen på et eget nettsted. 
På vegne av: 

Agnes J. S. , 8 år 

 
 

Kjære alle pårørende og omkommne. Jeg tenker på dere i denne sørgelige stunden. Ønsker dere alt 
godt. Hjertlig hilsen Agnes! 

 

Kjære alle pårørende og sårede. Tenker på dere og føler med dere. Hjertlig hilsen Adele =) 
 

Jeg synes det er synd at mange mistet uskyldige liv. Marie, 11 år. 

 

hjelp undomene med å få ro for det som har skjed. vi må søtte værandre mye. – Emilie 
 

Norges sorg är vår. – Ursula (fra Finland) 

 
Linnea 3 år är rädd för mannen som hade sönder ett hus och dödade så många. Hon är mörkrädd och 

hoppas att han inte kommer ut ur fängelset. Hon är även ledsen för alla som blivit ledsna. 

Linnea fick hjälp av mamma att skriva detta. – Linnea 
 

Det var sørgelig at det var så mange ungdommer som døde. Hilsen Anna, 6 år. 

 

Vi opplevde et utenkelig hat noensinne, bare på noen få timer. Heldigvis svarer vi med verdens beste 
kjærlighet- og det med en eneste gang. Instinktivt. Min kondolanse går til alle dere som er rammet. Gir 

en stor klem og takk til alle som har hjulpet alle som har blitt og blir påvirket av dette. Kenneth 

 
jeg synes at det var veldig dumt at han gjorde det og jeg syns at det var veldig dumt at 77 døde. 

jeg vil egentlig ikke at dette skule skje.og jeg syns synd på de døde og familiene deres. 

hilsen Vilja på 9 år 



Hei kjære Norge! 

Ord kan ikke beskrive sorgen denne forferdelige hendelsen har gitt meg og hele Norge. Vi alle har 

skjønt at kjærlighet og felleskap overvinner alt og Norges befolkning er mer sammensveiset enn 

noensinne! Jeg selv er ikke etnisk norsk og var alltid usikker på hvilken nasjonalitet jeg egentlig 
tilhørte. Samholdet som ble vist etter den 22.07 fikk meg til å føle meg som en ekte nordmann. Mine 

tanker går til de som mistet sine nære og kjære på utøya og regjeringskvartalet. Dere må vite at hele 

Norge er med dere og sørger. – Zeara M. 
 

Dette budskapet har tatt meg svært. jeg snakker om min dypeste kondolerer til de pårørende. – Beileid 

 
Vil utrykke min dypeste medfølelse med de pårørende til offrene i regerinskvartalet og på utøya 22 

juli. Måtte gode minner og kjærlighet fra medmennsker gjøre dere sterke, så dere med tiden kan gå 

videre. Varme klemmer fra Solveig 

 
Vi skal aldri glemme dere, aldri slutte å snakke om dere, og aldri la hatet delegge minnet om dere! 

Hvil i fred. – Jostein L. 

 
 

Dikt fra RS: 

Blodet gjennom gatene renner. 
Det er noe hele nasjonen kjenner. 

 

Tausheten, der den ikke hører hjemme. 

Hvem kunne dette fornemme? 
 

Ordene er skrevet inn. 

Svart på hvitt, vinn eller forsvinn. 
 

Skal vi vende hodet ned i bønn? 

Klarer vi finne nasjonens datter og sønn? 

 
Videre skal vi gå. Nasjonens stolthet. 

Sammen skal vi nye frø så. Det er vår frihet. 

 
Tiden er på vår side. Det handler om tro. 

Tro ikke nasjonen evig skal lide. 

 
Edens hage skal igjen oppstå. 

Samme sted, samme nasjon som den dagen så. 

 

Se inn i en fremtid. Fremtiden finnes. 
Langt frem i tiden, skal julidagen minnes. 

 

 
Jeg synes at han dumme mannen skal sitte i fengselet i ett tusen år, og alle de som ble drept synes jeg 

det var veldig synd på. Og synd på de som ble borte. – Aksel B. (5 1/2 år) 

 
Jeg ønsket at dette aldri skjedde og ingen dødde. Det var fint å se alle som hadde lagt blomster i Oslo 

og i Halden. Og jeg har lagt ned blomster. – Jesper S. 7 år 

 

Kondelerer veldig mye, jeg er veldig lei meg for det som har skjedd. Det er helt forferdelig og 
meningsløst.Bombe regjeringskvartalet og skyte så mange mennesker som har veldig store følelser! 

Men vi må ikke ødelegges av den grunn, vi må komme tilbake med en veldig stor tanke om at noe 

lignende ikke kommer til å skje igjen. Og vi må ikke nedlegge Utøya eller rive de byggene som er 



skadet. For da får gjerningsmannen det som han vil.Med et veldig stort hjerte for det som har skjedd 

og en veldig stor kondolanse ! – Åsmund H. 

 

Jeg kondolerer til alle de døde og sender varme tanker som har mistet barna sine, kjæresten sin, 
pappen sin, og til de som ble hardt skadd. – Natasha 

 

Dette er en hilsen til ungdommene på Utøya fra mine døtre. Her er deres egne ord og kommentar til 
tegningen; 

 

”Utøya var som en vakker hage, med nydelige små blomsterknopper i. Så kom èn å tråkket på de, så 
de vokser ikke mer ” 

 

Ida S. 11 år 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

”Han skjøt jenten, han smilte når han gjorde det, han er dårlig i hodet” 

 

Fride Amelia S. 6 år 
 

 

 
 
 

Det som skjedde i Norge 22.Juli 2011 var et mareritt for oss alle, men uansett hva som skjedde så har 

vi fått et tettere bånd/samarbeid til ulike religioner, bakgrunn og kulturer. Vi er med i deres sorg og 
våres tanker går til de pårørende. Jeg ble også oppringt av Kongen av Kuwait hvor han også står 

sammen med oss og hans tanker går til de pårørende. – Waleed A. 

 
At en mann kan være så grusom og kald! Dette er helt forferdelig! Jeg mistet ingen nære, men har 

likevell vondt inni meg. Dette er en stor tragedie som har rammet hele Norge. Jeg skulle ønske jeg 

kunne gjøre noe for de som overlevde dette som skjedde, og for de som mistet noen. Men hva? Jeg ber 

hver kveld for dere! Og tenker på dere hele tiden. At noen så gode mennesker kunne blitt tatt bort fra 
oss som som dette. Jeg kan ikke skjønne det! Verden er ikke et rettferdig sted.  

Alle de som ble drept er nå på et bedre sted, hvor ikke de ikke trenger å være redd for noe av dette. 

Hvil i fred. Jeg tenker på dere. – Jeanette  
 

Jeg vil kondolere til alle som har mistet sine kjære. Mine varmeste tanker går til dere som sitter igjen, 

med en uvanlig stillhet. De omkomne vil alltid være med dere! – Aurora 
 

Eg synes veldig synn på dei som er ner dei som er døde og tenker mykje det. Eg skjenner ingen men 

det er veldig trist og sjå og høyra om dei.  Eg kommer aldri og gløyma alle onge og voksne men eg vil 

gløyma morderen for han vil bli huska. –Karen 
 



Vi føler og vi gråter med alle ofrene og familiene og venner selv har jeg mistet en av forbildene mina 

og en god venn ismail haji ahmed "isma brown"  Norge står sammen selv hvilken bakgrunn de har det 

er det som gjør meg stolt gjør oss alle stolte vi kan bevise at Anders B ikke har knust norge men at vie 

et land der alle står sammen OG ANDERS ØDELEGGER IKKE FOR OSS! hver dag og hver time 
tenker jeg tenker jeg på ungdommene som dro fra foreldrene og  søskene til utøya og Aldri kom 

tilbake :-( men de knekket ikke oss vi er et rike der alle står sammen TENN LYS FOR ALLE 

OFRENE 22.JULI.2011 VI GLEMMER ALDRI DEN DAGEN - Marjama  
 

Kondolerer til alle pårørende og alle som mistet sine kjære! – Emma, 13 år 

 
Dette er en forerdelig tragedie, måtte alle som gikk bort hvile i fred. Håpe vi får en terrorfri framtid. 

Det er bare ett håp. Dette er forferdelig trist, og vi må håpe det aldri skjer igjen. — Andreas og Trond 

Ivar M. 

 
"Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light." - 

Albus Dumbledore hilsen Ellen 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


