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MINNEMARKERINGER ETTER 22. JULI

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

Vi er alle på ulike måter berørt av terrorhandlingene som rammet det norske samfunnet 22.
juli. Selve dagen og ukene som fulgte var en sterk og sjelden hendelse, som vil bli husket lenge, men
minnene om hva vi gjorde og hvordan vi opplevde det vil fortape seg. Mens det hele fremdeles står
nokså klart for oss, vil NEG dokumentere hvordan terroren beveget oss.
Etter 22. juli fant det sted en rekke minnemarkeringer. Her tenker vi både på individuelle markeringer som lystenning og nedlegging av blomster til minne om de døde; og på mer
kollektive som fakkeltog, blomstermarkeringer, minnemøter, minnekonserter, minnegudstjenester, begravelser osv. I det følgende kommer det noen spørsmål der vi ber deg fortelle om
du deltok i slike markeringer og hva du i så fall gjorde, tenkte og følte.
NEG gjennomfører denne undersøkelsen i samarbeid med Olaf Aagedal, som er
professor ved stiftelsen Kirkeforskning. Han har studert minnehandlinger i ulike sammenhenger og deltar nå i et prosjekt som heter ”Den offentlige sorgen”. Bidragene til NEGs medarbeidere vil bli benyttet i dette prosjektet.
Les gjerne gjennom hele listen før du begynner å skrive. Lykke til!

Din bakgrunn og ditt forhold til hendelsene
Kjente du eller kjente du til noen av de omkomne eller skadede?
Var noen fra ditt hjemsted blant de omkomne på Utøya eller i Regjeringskvartalet?
Var noen fra ditt hjemsted blant de overlevende av de som var på Utøya eller i
Regjeringskvartalet?

Terrorhandlingene
Hvor var du og hva gjorde du da terrorhandlingene skjedde?

Minnemarkeringer
Deltok du i kollektive markeringer, for eksempel på stedet der du bor? Hvilke, hvor og
når? Hva gjorde du? Hva tenkte du? Hvem var du sammen med?
Fortell mest mulig konkret om minnehandlinger som ble utført; som lystenning,
blomsternedlegging, skriving av hilsener, skriving av bønner, skriving i kondolanseprotokoll, fakkeltog, blomstermarkeringer osv.
Deltok du i markeringer gjennom sosiale medier? Hva gjorde du?
Fortell om markeringer du fulgte på fjernsynet eller andre medier (minnemøter,
konserter, gudstjenester) og hvordan du opplevde disse.

Endring av planer
Påvirket hendelsene 22. juli dine personlige planer (hva du valgte å gjøre/ikke gjøre) i
ukene som fulgte?

Tanker i ettertid
Hva er det du husker best fra minnemarkeringene etter 22. juli?
Var det noe som du ble overrasket over?
Var det noe du reagerte på som du mener var negativt eller upassende?
Ligner minnemarkeringene etter 22. juli på noe du har opplevd før; og i så fall hva?
I ettertid er det sagt at Norge aldri vil bli det samme igjen. Tror du dette stemmer? Hva
slags endringer er det i så fall snakk om?
Har du andre kommentarer eller tillegg om minnemarkeringene etter 22. juli?
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