
Takk til Rebekka Hennum for at du brakte 
barnebøkene som denne kollasjen er laget 
av og for en fin sammenkomst på 
22. juli-konferansen høsten 2019. Takk til 
illustratørene Per Dybvig, Bo Gaustad og 
Rune Johan Andersson for tillatelsen til å 
bruke deres bilder i denne kollasjen. Også 
en takk til de ansatte på 22. juli-senteret for 
å formidle og dele denne kollasjen. 

Uten alle dere, hadde den bare ligget i en 
hylle og samlet støv. 

Dette er min historie som overlevende på 
Utøya 22. juli 2011.

Steven Wiee
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Bilbombe blir plassert foran 
Regjeringskvartalet i Oslo sentrum.
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Gjerningsmannen springer av gårde.
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Bilbomben smeller.
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Noen dør av bomben.
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«Ulven» (gjerningsmannen) drar til Utøya forkledd 
som en politimann og forteller ungdommene at han 
er der for å hjelpe. Han begynner å skyte. 
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Oss ungdommer løper for livet som en museflokk 
som blir jagd av et stort skummelt dyr.
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Ungdommer blir tatt av «ulven».
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For oss som gjemte oss så visste vi ikke hvem sine 
skritt vi hørte. Var det «ulven» eller noen som flyktet 
fra «ulven»? Dette var skummelt. Og vi kunne lukte 
krutt fra geværet.
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Enda flere ungdommer blir tatt av «ulven».
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Jeg datt ned et skrent og gjemte meg senere i en 
hule ved vannet sammen med flere andre.
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Skuddene sluttet («ulven» 
var blitt fanget av politiet).
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Det var kaldt i vannet og jeg var redd.
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Det lå masse døde ungdommer på 
bakken og i vannet, 69 kamerater. 
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Om Steven

Steven Wiee er fra Stavanger. Han meldte seg inn i AUF 
i 2008 og dro til sommerleir på Utøya i 2011 for første 
gang. Da var han 18 år gammel. Han hadde gledet seg 
mye til sommeridyll og politikk på øya. Men det endte 
opp med å bli et mareritt. Han er i dag en standupkomiker 
og er ferdig med sykepleierutdanningen om noen år.

Steven Wiee og Jens Stoltenberg i 2009.
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Denne historien fortelles gjennom en kollasj satt 
sammen av illustrasjoner fra tre barnebøker.

s. 5, 11, 13 (nederst), 19, 23: Bo Gaustad, detalj 
fra bildebok skrevet av Kjersti Wold, Englevind og 
limonade. Cappelen, 2005.

s. 7, 13 (øverst), 15, 17, 21, 27: Per Dybvig, detalj 
fra bildebok skrevet av Karin Bang, Katten på 
sjørøverøya. Cappelen, 1994.

s. 25: Rune Johan Andersson, detalj fra bildebok 
Spann. Gyldendal, 1998.
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