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17 år gamle Antonia Kvalsvik 
frå Kvalsvika overlevde 
marerittet på Utøya. Men 
berre med nokre få centi-
meters margin. 

«No kjem han, no må eg hoppe 
på sjø!» Det var dei siste orda 
sytten år gamle Antonia Kvals-
vik ytra i mobiltelefonen til si  
beste venninne, før ho kasta seg 
på sjøen og la på svøm. Det siste 
ho la til før ho slo av telefonen 
var: «Men eg skal overleve!» 
 Skrekkscenariet ho opplevde 
nokre minutt tidlegare gjekk 
både fort og sakte. 
 Og var på ingen måte over. 

Starten på ein fin dag
Antonia var tysdag ettermid-
dag trygt heime hjå mamma 

– Han gjekk rundt med eit kaldt smil 
medan han roleg drap kameratane mine 

Ingvild i Kvalsvika. I sofaen sit 
ho med lap-topen oppe og kom-
muniserer med vener på face-
book. Dei som er igjen. 
 Det første minnet ho har av 
ugjerningane, var bildet av 
hundrevis av AUF-arar som 
sprang i panikk utanfor vind-
auget i huset ho sat i. Mange 
av dei vart skotne rett ned, og 
Antonia greier ikkje gløyme 
måten dei datt på. Bilda fylgjer 
henne endåtil i draume.
 
Førre fredag starta fint.  22. juli 
såg ut til å bli ein strålande dag. 
Likevel var det ein strålande 
dag. AUF-leiar Eskil Pedersen 
hadde ønska alle medlemane 
frå heile landet velkomen på 
den vesle øya i Tyrifjorden med 
ein gneistrande tale som gjekk 
rett til hjartet på dei unge po-
litikarane. Gro hadde vore på 
besøk, og rett før bomba gjekk 

i regjeringskvartalet, var An-
tonia med på ein politisk verk-
stad. Då ungdomane forstod 
at hjartet av partiet deira var 
råka, vart det arrangert krise-
møte, og stand-up-showet med 
Terje Sporsem vart avlyst. 

Var lommekjent
Eskil Pedersen orienterte om 
hendingane i Oslo, og deretter 
gjekk mange av ungdomane 
inn i matsalen for å ete. Dei 
fleste var forferda over det som 
hadde skjedd, og stemninga 
var trykka. Det var her  ho var 
då Antonia høyrde dei første 
skota. 
 – Først trudde vi det var 
fyrverkeri. At nokon prøvde å 
muntre oss opp. Vi såg ut vind-
auget, og såg at hundrevis av 
AUF-arar flykta for livet. Fleire 
vart skotne rett ned. Eg kjende 
trykket i halsen av dei høge ly-

dane av skota, og tenkte at no 
kjem han inn i matsalen. 
 Antonia fortel roleg. Som om 
ho referer frå ein film. Ein vel-
regissert skrekkfilm. Ho fortel 
at mannen måtte ha vore lom-
mekjent. Han gjekk ikkje inn 
hovudinngangen i matsalen 
slik ho antok, men visste om 
inngangen på baksida av hu-
set, og kom inn i bakre delen 
av huset i nærleiken av der ho 
hadde gøymt seg. Då ho høyrde 
dei første skota i huset, flykta 
ho ut ein korridor og ut hovud-
inngangen. Og la på sprang 
ned mot fjøresteinene. 

Var ikkje plass
Men Antonia hadde eit dårleg 
kne og kom litt seinare enn 
dei andre ned til vasskanten. 
Der hadde gruppa gøymt seg 
bak ein skrent, og det var ikkje 
plass til flere.

Hege Norman

 – Men ein gut frå Grimstad 
tilbaud meg plassen sin. Så la 
han seg i vatnet ei stund slik 
at eg kunne gøyme meg, fortel 
Antonia. 
 Ho seier ho ikkje fekk sjokk, 
men gjekk inn i eit slags over-
levingsmodus. Frå fjøresteina-
ne tok ho den første telefonen 
heim. 
 «Mamma! Dei skyt på oss! Eg 
er glad i dokke!».
 
Heime var Ingvild og mannen 
Kjetil Bjørneset. Og dei tre 
minstebarna på Hunderfos-
sen. Dei sat i bil på veg opp til 
leilegheita dei hadde leigd. Då 
mora høyrde desperasjonen i 
dottera si stemme, prøvde ho å 
kome seg ut av sikkerheitsbel-
tet for å fare til eldstedottera.
 – Eg høyrde hyl og skrik. Og 
skot. Likevel kunne eg ikkje 
heilt tru det eg høyrde, fortel 
Ingvild,  som kort tid etter ring-
de oppatt og spurde «Tullar du 
med oss, Antonia?», men jenta 
kviskra tilbake: «nei, nei!». Der-


