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Når noen har brutt loven i Norge, har 

man en rettsak for å finne ut hva slags 

straff personen skal få. Det er ulovlig å 

drepe andre og å gjennomføre 

terrorangrep. For å bestemme hva slags 

straff Anders Behring Breivik skulle få 

for terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya, ble det holdt en 

rettsak som varte i mange uker. I rettssalen var det mange som fortalte 

hva de hadde opplevd 22. juli. Dette kalles å være et vitne.  

 

Slik så det ut i rettsaken. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix 

Rettsaken 
Fagtekst 1-4 

Ordbank 

straff, rettsak, vitne, advokat, 

forsvarer  

Ordene i ordbanken er markert i 

rosa skrift i teksten.  



   
 

Det Europeiske Wergelandsenteret | post@theewc.org | www.theewc.org  

 

En av gruppene som var med på rettsaken var de som overlevde 

terrorangrepene, og familiene til alle de som ble drept. Familiene hadde 

advokater som hjalp dem under rettsaken.  

Breivik var også med i rettsalen, og han hadde en forsvarer. Alle 

mennesker som har brutt loven og skal få straff, har rett til en 

forsvarer, slik at en er sikker på at ingen får en straff de ikke fortjener.  

Det var mange som syntes rettsaken var vanskelig, fordi de ble triste, 

sinte og redde av å snakke om det som hadde skjedd. Samtidig var det 

mange som syntes at rettsaken var veldig viktig, fordi den hjalp oss å 

forstå hva som skjedde og hvorfor han gjorde det. Det man lærte under 

rettsaken kan politiet og andre bruke for å jobbe mot at det skal skje 

nye terrorangrep.  

Breivik ble dømt til den strengeste straffen vi har i Norge: 21 år i 

fengsel. Når det har gått 21 år, vil eksperter undersøke om han fortsatt er 

farlig. Hvis de mener han er det, må han sitte fem år til i fengsel før de 

undersøker han på nytt. Veldig mange tror at han aldri vil komme ut 

igjen.   

Han sitter i dag i Skien fengsel, og er i den delen av fengselet som har 

ekstra høy sikkerhet. 

 

 


