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I dagene etter terrorangrepene 22. juli 

var det en spesiell stemning i Norge.  

Mange var veldig lei seg, og noen var også 

veldig sinte på terroristen, Anders 

Behring Breivik. Noen trengte tid til å 

gråte, være alene eller bare være stille, andre ville snakke om det som 

skjedde. Det var akkurat som om alt annet ble satt på pause en stund.  

Når en er veldig lei seg, kan det hjelpe å være sammen med andre og 

snakke om det som er trist. Sånn var det også etter terrorangrepene 

22. juli. Alle de som hadde mistet noen de var glade i 22. juli var så klart 

veldig lei seg. I tillegg var det mange andre både i Norge og i andre land 

som var triste og sjokkerte.  

Vanligvis, når noen dør, sender mange blomster til familien. Det var det 

mange som gjorde nå også, men i tillegg dro mange til domkirken i Oslo 

og la blomster utenfor. Dette var også mange barn med på, og derfor lå 

det også etter hvert mange tegninger, bamser og andre kosedyr sammen 

med blomstene. En del 

gikk også inn i kirken og 

tente lys for alle de som 

var døde og familiene og 

vennene deres. 

Mennesker som ikke 

kjente hverandre fra før 

ga hverandre klemmer 

og gråt sammen. I løpet 
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av noen dager var det så mange blomster utenfor kirka at mange 

sammenlignet det med et hav! Alle ville vise at de var lei seg og trøste de 

som hadde mistet noen, men også de som hadde opplevd 

terrorangrepene og overlevd. Det samme skjedde over hele Norge.  

Mange ville lese boken som terroristen la ut på nettet før han drepte 77 

mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya. De var sinte og lei seg fordi 

han hadde angrepet de som styrte Norge og ungdommer som jobbet for 

at Norge skulle bli bedre. Fordi han brukte vold, så sier vi at han angrep 

demokratiet vårt, og derfor var det mange som ville demonstrere og 

vise at i Norge er alle like mye verdt, uansett hvordan du ser ut, hvor du 

kommer fra, hva du tror på, 

og om du er gutt eller jente. 

De ville vise at de ikke var 

enige med Anders Behring 

Breivik og at i Norge står vi 

sammen, og vi møter hat med 

kjærlighet. Derfor tok mange 

mennesker med seg roser og 

møttes i gatene rundt 

omkring i landet. I Oslo var det nesten to hundre tusen mennesker som 

deltok! Det var flere som holdt taler, som Kronprins Haakon Magnus. En 

av de tingene som mange husker var at han sa at «I kveld er gatene fylt av 

kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet. Vi har valgt å 

møte hat med samhold. Vi har valgt å vise hva vi står for.» Det var også 

mange som sang, og en av sangene som ble sunget mye var «Til 

Ungdommen». Den er skrevet av Nordahl Grieg for mange år siden og 

har vært veldig viktig for mange. Nå ble den viktigere for enda flere enn 

før, fordi når en hører på teksten så tenker man at istedenfor å bruke 

vold, må vi ta vare på hverandre og jobbe for fred.  
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Når terroristen brukte hat og vold for å si hva han mente, svarte Norge 

med å bruke kjærlighet, samhold og ord. Én av ungdommene sa det slik 

“Om én mann kan vise så mye hat, tenk så mye kjærlighet vi alle kan vise 

sammen” 
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