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UTØYA – 80 MINUTTER I HELVEDE
Fredag 22. juli 2011 klokken 15.25 eksploderer
en bombe foran regeringsbygningen i Oslo.
8 mister livet, og over 200 bliver såret. Breivik
fortsætter til Utøya, hvor 564 personer
deltager i AUF’s sommerlejr. 69 bliver dræbt,
mens 33 overlever med skudsår.
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En enkelt dreng drukner og bliver
senere fundet i havet, men det er helt
inde i vandkanten ved Utøyas sydspids,
at Breivik dræber sine sidste fem ofre.
NRKs fotograf Marius Arnesen opdager senere,
at han fra en helikopter har optaget en tåget
film af Breivik, der går rundt i det lave vand og
retter sin pistol mod de unge. Alle fem bliver
skudt i hovedet. 16-årige Andrine Espeland bliver
skudt som Breiviks allersidste offer. Få minutter
senere overgiver Breivik sig til seks mand fra
beredskabstroppen Delta. Da er klokken 18.35.
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Anders Breivik

Skoven:
2 dræbte
Hovedhuset:
1 dræbt
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Kl. 17.15 Den lille færge MS Thorbjørn
ankommer til Utøya, og Anders Breivik
går i land. Alle er nervøse på grund af
nyheden om en bombe i Oslo. Med sig
har han en riffel, en pistol og en tung kasse,
som et par af de unge socialdemokrater
hjælpsomt fragter i bil op mod Utøyas hovedhus. Monica Bøsei eller mor Utøya, som alle på
øen kalder hende, har været med på færgen og
fatter formentlig mistanke. Hun alarmerer øens
frivillige betjent, Trond Berntsen. Monicas
mand, Jon Olson, er kaptajn på færgen, og han
ser, da Breivik dræber Trond og Monica. Begge
bliver ramt i hovedet. Jon Olson slipper væk
med parrets datter.

Sydspidsen

Sydspidsen:
6 dræbte
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Breivik går ud på
Kærlighedsstien, der snor
s
sig
i rundt
dt om d
dett meste
t af
øen. ‘Norges bedste scorested’
kalder de unge socialdemokrater den
smalle klippesti. På den ene side
skråner bjergsiden stejlt mod havet
dybt nede - på den anden er
nåleskoven åben, men fuld af sten og
knudrede rødder. Mos og fugt gør de
ujævne klipper uhyggeligt glatte. Det
er umuligt at løbe og umuligt at
gemme sig. Blandt de dræbte på stien
er det unge politiske håb Tore Eikeland,
der var spået en lovende fremtid som
en af Norges kommende statsministre.
Flere ofre bliver lokket frem af morderens snedige råb, Har I set ham?
Ved I, hvor skuddene kommer fra?’.

Skolestuen
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Breivik går op mod Utøyas hvide
velkomstbygning, hvortil de unge
har transporteret hans kasse. Den
indeholder ekstra ammunition. Her
står flere AUF’ere, og der udbryder panik,
da han begynder at skyde. Ifølge anklageskriftet forstærkes panikken af, at der er
så få gemmesteder på øen. Utøyas anden
voksne vagtmand, Rune Havdal, bliver
dræbt af fem skud.
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Inde i skolestuen har 47 personer forskanset sig under
senge og bag madrasser. Blandt dem danske Hanne Balchs
datter, Anna Fjalestad. Bygningen er skrøbelig og har store
vinduer, og to gange affyrer Breivik skud gennem døren.
Anden gang, han kommer til det lille hus, har han to dunke dieselolie
med. Han kan ikke finde sin lighter, og måske er det derfor, han ikke
sætter ild til huset. Alle overlever.

Teltpladsen:
2 dræbte

Færgelejet:
2 dræbte

Kærlighedsstien:
15 dræbte
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Stoltenberget:
3 dræbte
Bolsjevika:
5 dræbte

Oslo

Ved Utøyas største bygning tror flere, at de
har hørt fyrværkeri nede fra færgelejet. De
tænker, at det er upassende, for der har lige
været stormøde om bomben i Oslo. Breivik
nærmer sig iført en falsk politiuniform, og han råber, at
folk skal komme ud. Første offer er danske Hanne Balch
Fjalestad, der ifølge vidner forsøger at beskytte de unge.
De næste to er også voksne. Alle rammes af tre skud - et
i ryggen og to i hovedet. Så vender Breivik sine våben
mod de unge. Bag huset og på teltpladsen bliver fire
dræbt. Herefter går han ind i bygningen, hvor der opstår
vild panik. Flere slipper væk med kugler susende om
ørerne, men yderligere 13 bliver dræbt, inden Breivik går
videre. Han har senere forklaret, at han godt vidste, der
ville være mange unge forsamlet her.

Vestspidsen:
1 dræbt
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Op ad den umuligt stejle
klippevæg har Andreas Dalby
og Marius Hoft kantet sig frem
til et skrøbeligt gemmested på
en smal klippehylde. Marius Hoft klarer
at blive stående, men han må hjælpeløs
se til, da hans bedste ven styrter ned og
bliver dræbt mod klipperne langt under
ham.

Kafebygget:
18 dræbte
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På sin tur henover øen fortsætter Breivik med at
lokke de unge frem med beroligende råb og sin
falske politiuniform. Nede ved stranden plejer de
unge at hygge sig med lejrbål, nu flygter de ud i
det kolde vand. Flere overlevende har fortalt, at morderen
stod tilbage på land og roligt sigtede og skød mod dem,
der forsøgte at svømme bort. Flere bliver ramt, men
svømmer videre. Tilbage på stenene ligger tøj, som de
unge har taget af for ikke at drukne. Her begynder
Kærlighedsstien, som Breivik igen følger rundt om øen.

Pumpehuset:
14 dræbte

Mange meter under Kærlighedsstien trykker
en flok unge sig op mod klipperne og det lille,
grå pumpehus. Men det gode gemmested er
en dødsfælde. Da Breivik klatrer ned ad en lille
klippesti mod huset, er den eneste vej væk en panisk
flugt ud i det ankelhøje vand. Flere klarer alligevel at
slippe bort, selvom de bliver ramt af Breiviks kugler.
Morderen har i politiforhør forklaret, at han ikke havde
regnet med at nå så langt. Men politiet er længe om at
nå frem, og han fortsætter med at dræbe. Ifølge norske
medier ankommer han til stedet efter kl. 18.14, hvor en
af de unge er i kontakt med sin familie.
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