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Abstract: This  study is  an  analysis  of  the  spread of  information  through Twitter
contrasted with the reporting through a major Norwegian news network
(TV2  Nyhetskanalen)  during  the  terrorist  bombing  in  Oslo  and  the
massacre  at  Utøya  July 22nd,  2011.  The paper  explores  the  impact  of
individual Tweets immediately before and after four key events: (1) the
bombing of the governmental buildings in Akersgaten, (2) the first official
reports  of  shootings  at  the Labour  party youth  camp at  Utøya,  (3)  the
arrest  of  the  terrorist  and (4)  the  publication  of  the  identity of  Anders
Behring Breivik. Through tabulation of the potential audience for each re-
Tweet  received  by  the  Tweets  during  these  intervals,  the  goal  is  to
determine the potential impact of Twitter as a social sensor and message
bearer  during  dramatic  events  such  as  terrorist  attacks.  Through  an
extensive crawling of over  60.000 interactions,  each Tweet's  individual
impact is shown to have reached audiences of several hundred thousand
potential  readers,  often ahead of public reporting.  This may be read in
contradiction to earlier research, stating Twitter's prevailing tendency of
being a reactive medium. The results also point to a changing relationship
between eye-witness accounts and the public audience without media as
an intermediate moderator.

Nyckelord: Sociala medier, Twitter, Twittermetrics, Webometrics,
Informationsspridning.
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Introduksjon 

Sommeren  2011,  den  22 Juli,  inntraff  en  upresedert  terrorhandling  i  Norge.  Klokken  15:33
eksploderte  en bilbombe ved regjeringskvartalet  i  Oslo sentrum.  Feilaktige  rapporter  florerte
både i medier og over Internet, og de første 30 minuttene var det ikke engang en klarhet i hvor
eksplosjonene var inntruffen, om det var snakk om en terrorhandling, en ulykke i form av en
gasseksplosjon eller noe helt annet. Når det endelig begynte å spre seg en ro av klarhet kring
hendelsene, noen timer senere, kom den andre beskjeden; Det hadde vært tunge skuddløsninger,
og flere  titalls  ungdommer  var  blitt  myrdet  ved Arbeiderpartiets  sommerleier  på Utøya.  Det
samlede dødstallet var 69, 51 av dem ungdommer i alderen 14-231. Under disse omstendighetene
følte mange, både i Norge og i utlandet et enormt behov for informasjon. Ikke bare ville alle vite
hva som var skjedd, men alle som var rammet hadde en enormt behov av å formidle informasjon
til de som ikke var direkte rammet. Både tradisjonelle medier, som nyhetssendinger i fjernsyn og
nettaviser, og nye medier, som Twitter og Facebook, flommet over av informasjon og ikke minst
spekulasjon. Det er neppe urimelig å si at spørsmålene kring hva som egentlig var hendt, og
hvem som eventuelt kunne stå bak terrordåden, så nær som fullstendig overskygget alt annet i
nyhetsbildet.  
Omkring klokken 01:19 ble det offentliggjort i media at mannen bak terrordådene var, etnisk
norske, Anders Behring Breivik. “Anders Behring Breivik” og “ABB” hadde på dette tidspunktet
allerede vært ett av Twitters “Trending Topics” i flere timer. 
Spekulasjoner av denne typen på Internet er ikke på langt nær ett nytt fenomen. Men hvis man
tar i betraktning omfanget av nyhetens spredning, og den vidstrakte grobunnen hos Twitter, kan
dette  sees  som  et  tegn  på  en  endring  i  forholdsett  mellom  tradisjonelle  og  nyere  medier?
Spørsmålet reises også om hvordan vi forholder oss til vitnes-fortellinger, når de ikke lenger bare
spres til familie og nære, eller til ansvarlige myndigheter, men publiseres for almen beskuelse
over hele Internett, selv under slike katastrofale omstendigheter.

Målsetninger 

Formålet med denne studien er å forsøke å danne et bilde av hvordan informasjon ble formidlet
under terrordåden, og samtidig forsøke å danne et klarere bilde av hvordan individuelle medier
spilte inn på denne spredningen av informasjon. 
Gjennom aggregering av innlegg fra Twitter under oppklaringen kring terrorhandlingene, og den
direktesendte  nyhetssendingen  ifra  TV2  Nyhets-kanalen,  vil  denne  undersøkelsen  forsøke  å
konstruere og sammenstille ett bilde av skiftet i informasjons-dybde og relasjonen mellom de to
mediene ved utvalgte punkter på handlingsforløpets tidslinje. Den underliggende målsettingen er
her å finne hvordan informasjonen spres igjennom disse mediene, og hvorvidt denne hendelsen
på noen måte tegner ett nytt mønster av utvekslingen imellom dem. 
I hovedsak vil denne granskningen kretse kring fire nærliggende enkelthendelser forbundet med
terrordådene,  som blir  her  bedømt å  være de tydeligste,  og mest  fremtredende milepælene  i
tidslinjen. Disse fire er 

1) Den første eksplosjonen ved regjeringskvartalet i Oslo.
2) Angrepet på Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya

1 http://www.dagbladet.no/2011/08/25/nyheter/innenriks/terror/terrorangrepene/anders_behring_breivik/17812016/
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3) Arrestasjonen av Anders Behring Breivik 
4) Offentliggjøringen av Gjerningsmannens identitet

I hver av disse tilfellene vil det konstrueres et termsett som benyttes for å måle spredningen av
nyheten  eller  budskapet  igjennom Twitternettverket  i  den  øyeblikkelige  perioden  rundt  TV2
Nyhets-kanalens rapportering av de samme hendelsene. Ut ifra dette er håpet å kunne si noe nytt
om hvordan informasjonskilder påvirker hverandre under ekstreme menneskedrevne hendelser. 
Hovedtemaene denne studien søker å granske er
 

1) Til hvilken grad kan Twitter antas å ha vært et aktivt  medium for rapportering under
terrorhandlingene i Oslo og ved Utøya 22. Juli 2011, ut ifra den spredning som forekom
innenfor nettverket?

2) Hvordan relaterer denne reelle spredningen til rapporteringen i tradisjonelle nyhetsmedier
under det samme hendelsesforløpet? 

 
Det er vanskelig for en undersøkning av denne typen å fange opp alt som er en del av denne
veldig eksepsjonelle situasjonen, og mye vil uunngåelig falle utenfor. Det er gjort et nøye og
reflektert utvalg i materialet for å søke å tilnærme seg den enorme informasjonsstrømmen på en
fornuftig og hensiktsmessig måte. Med bakgrunn i dette fremlegger denne teksten også en del
forslag  til  videre  studier.  Disse  mulige  videre  arbeidene  tar  utgangspunkt  i  materialet  kring
terrorhandlingene og metodene som blir benyttet for å analysere og bearbeide dette korpuset.
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Bakgrunn 

Twitter 
Twitter er et medium som er blitt gransket i rask stigende grad de seneste årene. Siden 2008 er
forskningen  rundt  Twitter  som  fenomen  og  plattform  nærmest  eksplodert  innenfor  flere
disipliner2.  Twitter  er  i  seg  selv  et  flerfacetert  fenomen.  Twitter  i  sin  grunnform  er  en
microbloggingsplatform,  men utover  det  har  Twitter  blitt  beskrevet  både som et  nettverk og
nyhetsaggregator3. Med uttrykket Microblog menes ”en minimalistisk plattform for å dele korte
meldinger eller medier med upersonlige, eller dissosierte lesere”4. I Twitterplattformen er dette
en  begrensning  til  140  tegn  per  innlegg,  disse  microblogginleggene  benevnes  oftest  som
“Tweet(s)”. En Tweet spres igjennom Twitternettverket på flere måte. Primært er det igjennom
“following”,  hvor  brukere  abonnerer  på  andre  brukeres  oppdateringer.  Disse  presenteres  for
“follower”-brukeren i en tidslinje generert i realtid, hvor de nyeste oppdateringen fra alle brukere
som  følges  opptrer  løpende.  Utover  dette  er  det  mulig  å  observere  en  individuell  brukers
fullstendige  arkiv  av  Tweets  på  brukerens  presentasjonside,  i  denne  brukerens  fløde,  eller
“Timeline”. Ved siden av dette er det også en konvensjon av å spre Tweets skrevet av andre i sin
egen Timeline igjennom en praksis som kalles “Re-Tweeting”. Re-Tweeting er en form av deling
av andres brukeres Tweets som er blitt sentral i bloggingkulturen som er oppstått rundt Twitter5.
Re-Tweeting startet som en sosial praksis, igjennom å kopiere en brukers Tweet og legge til
enten et  eget tillegg, gjerne en observasjon eller  meningsytring eller  bare brukerens navn og
bokstavene “RT”6. Etter 2010 ble dette integrert i Twitters brukergrensesnitt og det ble mulig å
automatikk dele andres Tweets gjennom ett enkelt klikk. Disse to formene for deling benevnes
henholdsvis “manuell Re-Tweeting” og “maskinell- (eller Automatisert- ) Re-Tweeting”. Måten
en Tweet når ut til nettverks-populasjonen er til stor del avhengig av Re-Tweeting. Dette er den
vanligste  veien  en  enkelt  Tweet  kan  nå  utover  den begrensede  populasjonen som følger  en
spesifikk bruker og er det som gir Tweeten størsteparten av sin gjennomtrengningsgrad. 
Et annet grunnlag for aggregasjon som opptrer på Twitter er den såkalte “#Hashtagen”. Den får
sitt navn fra det engelske ordet for tegnet “#” som er “Hash” og er ennå ett eksempel på bruker-
genererte funksjoner7. Tidlig i Twitters etablering som medium søkte folk etter en metode for å
følge samtaler og diskusjonstemaer over tid, samt finne andre brukere som skrev om emner som
relaterte til en selv8. Dette ble først gjort gjennom Twitters interne søkemotor, men endret seg
rask da brukere begynte å akseptere praksisen av å benytte “#” som en teknikk for å legge til

2 Sakaki, Takeshi, Okazaki, Makoto og Matsuo, Yukata. “Earthquake shakes Twitter users: Real-time event 
detection by social sensors.” in Proceedings of the 19th international conference on World wide web, Raleigh, NC, 
USA, April 26 - 30, 2010 New York: AMC, 2010., s.851 
3 Kwak, Haewoon, Lee, Changhyun, Moon, Sue. “What is Twitter, a social network or a news media?.” in 
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, Raleigh, NC, USA, April 26 - 30, 2010 New 
York: AMC, 2010.
4 Cormode, Graham, Krishnamurthy, Balachander og Willinger Walter. ”A manifesto for modeling and 
measurement in social media”. i First Monday 15, nr. 9 (2010), s.2, samt Sakaki et al. “Earthquake shakes Twitter 
users [...]” s. 851
5 boyd, danah, Golder, Scott og Lotan, Gilad. “Tweet, Tweet, reTweet: Conversational 
aspects of reTweeting on Twitter.” in Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on 
Social Systems (HICSS), Kauai, HI, USA, January 6. 2010 IEEE, 2010.
6 Ibid s.1
7 ibid
8 ibid
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emnesord til sine egne Tweets.9 Dette er nå blitt integrert i Twitters grensesnitt slik at ordet som
direkte følger et “#” skaper en kobling til de interne søkefunksjonene og genererer en løpende
oppdaterende tidslinje for det relevante emnet.  10 Fremveksten av #Hashtagen har på lang vei
forenklet  arbeidet  for  forskere og andre som ønsker  å  spore fremveksten  og spredningen av
enkelte budskap og populariteten hos enkelte temaer eller hendelse iblant Twitterbrukere11, ikke
minst  da  det  åpnet  for  fremveksten  av  mer  etablerte  nøkkelord  for  å  sammenføre  deler  av
samtaler12.
Twitter  er også søkebart  for eksterne webcrawlere.  Dette gjør at  selv uten å være bruker av
Twitter er fortsatt det meste av det som publiseres gjennom nettverket tilgjengelig (enkelte har
valgt å benytte seg av muligheten å skjule sin aktivitet for ikke-followers, igjennom “Protected
Tweeting” en funksjon som gjør at kun de som følger personen direkte, med brukerens tillatelse
har tilgang til hans publiseringsvirksomhet. Utover dette er også mange timelines blitt eksportert
til web-sider, i form av “widgets” som er små biter av Javascript som gjør at tidslinjen også kan
opptre som et normalt websideobjekt og fortsatt følge oppdateringer i real-tid. Dette kan også
gjøres for å følge individuelle  temaer  og #Hashtagger.  13 Informasjonsbitene  som oppstår  på
Twitter har en veldig øyeblikkelig form. Selv om hver enkelt Tweet forblir i systemet veldig
lenge  14,  så  er  det  ofte  et  veldig  begrenset  vindu,  for  mange  bare  noen  minutter,  hvor
informasjonen  kan  oppleves  av  en  mottager  før  den  blir  forskjøvet  og  erstattet  av  nyere
informasjon  i  den  individuelle  mottagers  timeline.15 Den  eneste  muligheten  for  å  forlenge
livetiden og mottager vinduet er gjennom Re-Tweeting. Informasjonen lanseres da på nytt i den
neste brukerens timeline, og mottager vinduet forlenges med atter noen minutter.16 
Hver individuell Tweet består, foruten selve informasjonen, i utgangspunktet av tre forskjellige
informasjonselement. De er forfatterens navn, som de har valgt å presentere det på sin egne side,
tidspunktet Tweeten ble publisert, og hvor ofte den er blitt delt. Brukerne har også valget å legge
til en “geotag” på sine Tweets, og på den måten markere geografisk hvor den er skrevet ifra.17

Denne  geotaggingen  er  automatisert,  og  baserer  seg  på  GPS  teknologi.  Brukerprofilene
inneholder også en mengde informasjon om den individuelle Twitterbruker. Informasjonen her
er, med få unntak, opp til brukeren å skape og derfor er det ingen sikkerhet i validiteten i den.
Hver  profil  består  av  et  brukernavn  og  den  grunnleggende  informasjonen  om størrelsen  på
brukerens nettverk, som utgjøres av hvor mange andre brukere brukeren følger og hvor mange
som følger  brukeren,  samt  hvor  produktiv  brukeren  har  vært,  det  vil  si  hvor  mange Tweets
brukeren har forfattet. Foruten dette legger det på brukeren å bidra med øvrig informasjon, oftest
et navn utover brukeridentiteten, en lokasjon og en kort beskrivelse, også den begrenset til 140
tegn. I tillegg er det mulig for brukeren å laste opp bilder for å erstatte standardgrafikken både
for sin egen profil og bakgrunnen for sin timeline. 
Delvis som en konsekvens av fremveksten av #Hashtagger over Twitternettverket har Twitter

9 Yardi, Sarita, Romero, Daniel, Schoenebeck og boyd, danah. ”Detecting spam in a Twitter network”. First 
Monday 15, nr. 1 (January 2010) s. 3

10 ibid
11 ibid
12 ibid
13 ibid
14 ibid
15 Krishnamundi, Balachander, Gill, Phillipa og Arlitt, Martin. “A few chirps about Twitter.” 
in WOSN ’08 Proceedings of the first workshop on Online social networks, Seattle, WA, USA, 
August 18. 2008 New York: AMC, 2008.
16 boyd, et. al. “Tweet, Tweet [...]”
17 Sakaki, et al. “Earthquake shakes Twitter [...]” s.852
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også begynt  å spore populære diskusjonstemaer som føres over flere kontoer.  18 Disse gjøres
tilgjengelig for brukerne igjennom det som benevnes “Trending Topics”.  Dette  skal være en
representasjon av de mest populære temaene som diskuteres over Twitter, men det er uvisst 
hvilket  system som benyttes  for  å  generere  denne listen19 så  det  er  iboende problematisk  å
benytte  disse for å spore diskusjoner over Twitter.20 Det har også generert  en del kontrovers
kring Twitters egne policier i forhold til denne funksjonen, og muligheten for å styre og påvirke
diskusjonene og tematikken som opptrer innenfor nettverket 21.

Teoretisk, og Teknisk Bakgrunn 

De vitenskapelige forutsetningene for denne studien er dels nært forankret i webometrien,  og
dels i memetistiske forestillinger og ideers propagering innenfor et nettverk av intelligenser. Den
skiller  seg  dog  markant  ifra  webometrien  i  hvordan  den  bearbeider  sitt  materiale.  Der
webometrien  søker  å  studere sammenhengen og spredningen imellom nettverks-strukturer  av
blogger og web-aktører,22 er det her selve budskapet og dens propagering over nettverket,  og
etablering som idé som ligger i fokus. 

Det  er  i  dette  henseende  studier  av  emners  spredning,  spesielt  i  forhold  til  studier  av
emnemodeller og aggregation av diskusjoner over større sosiale nettverk spiller inn. Det er også
derfor grunnlaget for Twittercrawlingen ligger i en semantisk studie av andre resurser.23 
Ideen om spredningen av ideer over nettverk ut ifra memetiske teorier er et emne som er blitt
nedprioritert24, til  viss  grad  på  grunn  av  den  kontroversielle  stillingen  memetiske  studier
innehar25. Dette er noe som har ført til at det er få signifikante publikasjoner kring emner som
relaterer til Internet-memetics. 

Under  forarbeidet  til  denne  studien  var  det  nødvendig  å  konstruere  en  aggregator  for  å
sammenstille, og analysere maskinelt, den data som var tilgjengelig. Denne aggregatoren hadde
som oppgave å utføre enkelte automatiserte oppgaver og ut ifra dette generere grunndataene for å
beregne den allmenne Impactfaktoren. Aggregatoren besto av to separate programmer. Ett for å
samle inn Tweets i strømmen, og ett for å direkte kontakte Twitters API for å høste inn følger-
antallet for de brukere som hadde spred Tweets som var hentet av den første prosessen. 
 
Om materialet 

18 for eksempel se: Yardi, et al. “Detecting spam in a Twitter network”
19 Kwak, “What is Twitter, a social network or a news media?”
20 Highfield, Tim, Kirchhoff, Lars og Nicolai Thomas. ”Challenges of trackingt topical discussion networks 
online”. i Social science computer review 29 nr. 3, (2011): 340–353. 
21 Eksempelvis igjennom reklame (ibid)
22 Thelwall, Michael. Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the 
Social Sciences. Synthesis Lectures on Information Concepts Retrieval and Services. Vol. 1. 
Morgan & Claypool Publishers. 2009
23 Savage, Neil. ”Twitter as Medium and Message”. Communications to the ACM 54 nr. 3, 
(Mars 2011): 18–20 
24 Shifman, Limor, og Thelwall, Mike. ”Assessing global diffusion with web memetics: The 
spread and evolution of a popular joke”. i Journal of the American society for information science 
and technology 60, nr 12, (2009): 2567–2576.
25 ibid
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TV2  Nyhets-kanalen  er  den  eneste  landsdekkende  tv-kanalen  i  Norge  som  har  løpende
nyhetssendinger 24 timer i døgnet. Dette gir den en unik posisjon i det norske mediebildet i det at
det også er den eneste kanalen som dekket terrordåden løpende uten å inngripe i sitt normale
sendningsmønster i en utstrakt grad. Det var denne strukturen som gjorde at den ligger til grunn
for materialet  som analyseres  her.  Det  å velge en kanal  med 24 timers  dekning fremfor  for
eksempel NRK sin dekking var bevist for å unngå den eksepsjonelle formen for rapportering som
ofte kommer i krisesendinger, og for å forsikre at tiden mellom redaksjon og sending var så kort
som mulig, og ikke var forsinket ved eventuelle innbrudd i andre program. TV2 Nyhets-kanalen
har en redaksjonell struktur som tilsier at disse oppbruddhendelsene blir minimale. Valget av en
Norsk kanal i dette formatet var også mer naturlig enn utenlandske, slik som CNN eller Al Jazira
da sendingen i TV2 Nyhets-kanalen var énbart fokusert på Norge og ikke var avhengig å få
material rapportert igjennom samme kanaler som internasjonale aktører var, via tjenester som
Reuters eller NTB. 

Twittermaterialet er oppsøkt for å være til så stor grad som mulig direkterapporter relatert til
hendelsesforløpet  eller  som en reaksjon på andre  rapporter  fra  hendelsene.  Utvalget  er  også
begrenset så nærliggende som mulig i tid til hendelsene for å, hvor mulig, å innfange direkte
rapporter samt nyhets-spredning så nært som mulig relatert til direkte hendelserapporter. Twitter
ble valg til dette da det har en større grad av rapporterings-preg enn for eksempel ett fullverdig
blogginlegg, som sjelden er produsert med samme grad av impulsivitet.  26 I tillegg til dette har
blogger og nettaviser muligheter for redigering i ettertid,  noe som ikke forekommer innenfor
Twitter. Den eneste måten å endre en Tweet er å slette den fra sin egen timeline og skrive en
ny.27 Dette gjør også at Twitters tidsmerking har en større grad av sikkerhet enn en blogg, eller et
nettavis-innlegg, da mange av disse lar forfatteren pre- eller postdatere innlegg.28 

Det  ble  også  gjort  vurderingen  å  benytte  Facebook  isteden  for  Twitter,  men  det  ble  tidlig
forkastet, da det meste av Facebookinformasjonen fra hendelsen, og ellers, ofte er blokkert av
sterke personvernsfiltere som ikke eksisterer i utstrakt grad på Twitter. Informasjonstilgangen fra
Facebook skulle derfor være veldig lav og gjennomgående farget av denne begrensede tilgangen.

Tidligere forskning 

Mye  forskning  er  blitt  gjort  for  å  forsøke  å  faststille  Twitter,  både  som  fenomen  og  som
menings-bærer. Denne forskningen kommer fra flere innfallsvinkler og blandede disipliner, noe
som gjør at det er en vid spredning innenfor både relasjon til materialet og i metodene som blir
applisert for å studere det. 29

De opprinnelige studiene som beskriver Twitters funksjonalitet er nå på mange måter ut-daterte,
grunnet omstruktureringer i Twitters brukergrensesnitt, men flere av grunnelementene gjenstår,
så det kan fremdeles pekes på verdifulle element og metoder. Det er dog viktig å merke at en del
av  de gamle  modellene  for  å  sålde  i  Twittermaterialet,  i  forbindelse  med  for  eksempel  Re-
Tweeting,  nå  er  blitt  foreldet  og  har  mistet  sin  applikasjon,  gjennom  fremveksten  av  for
eksempel  automatisert  Re-Tweeting.  Denne  automatiseringen  har  fremdeles  ikke  gjort  sitt

26 Sakaki et. al. “Earthquake shakes Twitter users[...]”
27 Krishnamuthi, “A few chirps about Twitter”
28 Highfield et al. “Challenges in tracking discussions online”
29 Sakaki et al, “Earthquake shakes Twitter users” s.851
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nedslag i forskningsarbeidene til utstrakt grad.

Mye av den forskning med teknisk fokus er også blitt viet til å analysere forskjellige former av
oppførsler blant Twitterbrukere, i hvilken informasjon de velger å dele  30 og hvilken måte de
velger  å  dele  og  formidle  den  på.31 Flere  studier  er  også  viet  direkte  til  klassifisering  av
informasjonformene  i  Tweets.32 Artikkelen  “Tracking topic  models”  er  en  av de  som ligger
nærmest denne studien i sin tematikk. Den beskriver et emnes spredning og aggregering over
Twitternettverket og hvordan denne kan måles opp imot tradisjonelle mediedekningen av samme
hendelse. Forfatterne sporer spredningen og populariteten hos to individuelle #Hashtager over en
periode og kontrasterer dette med andre mediers dekking av samme hendelser. #Hashtaggene
som ble valg  33 ble plukket ut for å representere forskjellige typer informasjon og tematikker,
henholdsvis underholdning og politikk,34 og de ble analysert separat for å forsøke å lese hvorvidt
trender holdt seg innenfor enkelte temaer, eller kunne sies å gjelde allment over Twitters brukere
og Tweetmasse. Artikkelforfatterne konkluderer at Twitter i stor grad er et responsivt medium i
tiden når undersøkelsene ble utført 35, men åpner for at dette kan forandres når Twitter utvikles
som  medium,  eller  under  eksepsjonelle  omstendigheter36.  I  nær  realisasjon  ligger  “What  is
Twitter, a Social Network or News Media?” der hele Twitternettverket ble crawlet med jevne
mellomrom  over  en  måned  37 for  å  vurdere  realiteten  i  relasjon  mellom  sosiale  medier  og
offentlige og private nyhetsmedier.38 Den konkluderer også med at Twitters primære rolle i flere
situasjoner er som reaktivt medium 39 og en refleksjon av større nyhetsmediers dekking av saker,
i dette tilfellet Obamas valgkamp i 2008. Siden den tid er det ikke blitt gjort større studier av
denne tematikken som har båret frem verdifulle resultat. Selv om man tar i betraktning Twitters
egen utvikling  som medium og veksten  i  brukermasse  siden denne  studien  ble  gjennomført
presenterer  den  flere  nøkkeltall  som  vil  bli  benyttet  her,  dog  i  modifisert  form.40 Disse
modifikasjonene er nødvendige for å ta høyde for den automatiserte re-Tweetingen. Dette er en
faktor  som i  stor  grad negerer  en av  de største  vanskelighetene  rapportert  i  studien,  nemlig
mangelen  på  uniformitet  innenfor  Re-Tweetingkulturen.41 Denne  endringen  i  den  uniforme
brukergrensesnittet  hos Twitter  har gjort  det mye  lettere  for de som ønsker å gjøre lignende
undersøkelser å spore spredningen av en Tweet Undersøkelsen gir dog stor innsikt i praksiser hos
den overgripende Twitterbefolkningen. 
 
I Japan er det nylig, i 2010, gjort en studie som forsøker å bruke Twitteraktivitet som en form for
sosial  sensor  for  naturkatastrofer.  Den  unike  sammensettingen  av  høy  jordskjelv-  og
Twitteraktivitet gjør Japan unikt plassert for en slik studie.42 Denne studien beskriver hvordan

30 Dann, Stephen. ”Twitter content classification”. First Monday 15, nr. 12 (December 2010)
31 ibid
32 ibid. se også: Cormode et al. “A manifesto for modelling and measurement in social media” m.fl.
33 Xin Zhao, and Jing Jiang. An empirical comparison of topics in Twitter and traditional media. Information 
Systems Journal. 2011
34 ibid s.5
35 ibid s.21
36 ibid
37 Kwak, et al. “What is Twitter, a social network or news media?” s.592
38 ibid s.595
39 ibid s.600
40 ibid
41 boyd, et. al. “Tweet, Tweet [...]”
42 Sakaki et al, Earthquake shakes Twitter users [...] s.852 
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man  kan  benytte  nøkkel-termer  for  å  spore  relaterte  hendelser,  som inntreffer  over  en  kort
periode,  i  realtid.43 Denne  studien  er  hovedsakelig  fokusert  på  naturkatastrofer,  men  det  er
nærliggende å se hvordan en lignende metode kan benyttes under en samfunnsmessig katastrofe,
slik som et eller flere relaterte terrordåd.44 Studien legger frem flere avanserte analyseverktøy for
å lese disse spredningstrendene, og mener seg å kunne se en spredning i tematikken i japanske
Tweets  som i  tid  som ligger  foran mange av de fysiske  sensorene som måler  seismografisk
aktivitet. Dette gir en mulig lesning at Twitter og tilsvarende medier kan formidle og deciminere
informasjon raskere enn tradisjonelle former.45 Denne muligheten er nært forbundet mangelen på
filter  og  formidlingsorgan  mellom  informanten,  en  person  som  opplever  hendelsen,  og
publiseringsmediet.46

Den teoretiske bakgrunnen for denne studien er gått relativt uutforsket, den nærmeste studien
dette fokuset er Thelwall et. al. sin studie av “The spread of a joke” som hovedsakelig fokuserer
på spredningen av ett  såkalt  Internett  meme over  blogger,  og hvordan spredningen påvirker
innholdet i budskapet som blir reprodusert.47 Denne studerer dog gjennpubliseringer av E-post på
større internettsider, men på mang måter deler den ideen om at en opprinnelig sender kan bli
irrelevant i ett større system av brukere, og gjenndelere 48 Som fremgår av dette er det teoretiske
rammeverket for denne formen for studier svært begrenset, i første hånd som resultat av nyheten 
i forskningen relatert til denne formen av problemstillinger. De få arbeidene som behandler 
metodologiske rammeverk og teoretisk bakgrunn for denne studien er spesifikke i natur, og
denne studien bør derfor sees som et bidrag til utbyggingen og veksten av dette rammeverket.

Siden 2011 er det også gått en trend i å lese gruppers aktivitet over sosiale medier i lys av sterke
politiske strømninger. Dett er tilfellet hos studier som undersøker sosiale mediers rolle under den
“arabiske våren”, spesielt i Egypt og under opptøyene i London etter tidlig august 2011. Selv om
disse gransker forskjellige former for medier, den Egyptiske studien blogger og bloggere 49, og
den engelske Facebook og til mindre del Twitter50, danner de en interessant bakgrunn for lesning
av de som ble rammet av terrorhandlingene i Oslo og spesielt på Utøya.

43 ibid s. 851
44 ibid s. 860
45 ibid s. 859
46 ibid
47 Limor og Thelwall “Asserting the global difusion of web-memetics [...] s. 2567
48 ibid s. 2574
49 Fahmi, Wael Salah. ”Bloggers‟ street movement and the right to the right to the city. (Re) 
claiming Cairo's real and virtual „spaces of freedom‟”. Environment & Urbanization 21, nr. 1 
(2009): 89–107. 
50 Tonkin, Emma, Pfeiffer, Heather D.,og Tourte, Greg. “Twitter, information sharing and the London riots?” 
Bulletin of the American Society for Information Science and Technology 38, Number 2 (December/January 2012) 
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Metode 
Videomaterialet ifra Tv2Nyhetskanalen ble sammenstilt av TV2s arkivenhet på direktebestilling
for denne undersøkelsen og kan med stor sikkerhet regnes for å være den mest presise
gjengivelsen av sendingmaterialet som er tilgjengelig. Dette ble benyttet for å danne nullpunkt 
for grafen med hennsikt å utlese eventuell påvirkning eller endring i aktivitet hos 
Twittermaterialet direkterelatert til mediadekningen.

Flere måleenheter  er  blitt  lansert  for å  antyde  spredningen og aggregeringen av informasjon
innenfor  Twitternettverket51.  Mange  av  disse  er  dog  ut-datert  etter  som  Twitters
brukergrensesnitt er blitt lagt om og oppdatert. De fleste av disse spores tilbake til webometrien
og de tar til stor grad utgangspunkt i fenomener som cross-linking, og bruken av dette for å spore
vekst igjennom Re-Tweeting og ekstern linking, eller  til  interaktionsmåling det man ser hver
enkelt Twitterbruker som en ende-node i et nettverk hvor fokuset ligger på “aktive” og “reaktive
brukere.52 Denne studien vil  dog forsøke å skape en gradering som relaterer  til  de “passive”
lesende  brukerne.  I  dette  hver  vil  enkelt  aktive  bruker  behandles  som  en  fungerende
“broadcaster” og ut i fra dette danne en oversikt over det potensielle publikum hver enkelt Tweet
med sine tilhørende re-Tweets og andre interaksjoner plausibelt vil nå ut til. Gjennom å behandle
hver  enkelt  broadcaster  ikke  som  et  mål  i  seg  selv,  men  som  grunnlaget  for  egne
spredningnettverk,  vil  det  forhåpentligvis  være  mulig  å  utlese  en  mer  reell  påvirkningen  av
Twitters rolle som nyhetspropagator. 

Ved hver av de fire hovedpunktene vil det i utgangspunktet gies et tidsrom på hver side på 10
minutter hvor impacten registreres. Dette gir et samlet Twittermateriale å granske på 80 minutter,
med individuelle datapunkter generert, i utgangspunktet, for hvert minutt. 

Den maskinelle prosessen for innhøsting og aggregering av Tweets som faller innenfor spektret
denne studien benytter til sitt korpus ble utført gjennom crawler, konstruert i Javascript.53 Da
Twitters API ikke tillater flere enn 150 individuelle forespørsler i timen ble flere, oftest 12-15, 
Internett-tilkoblede PCer benyttet for å øke antallet forespørsler til gjennomsnittlig 1800-2000 i
timen over flere dager.

For  grunnaggregatoren  (Twitter.js)  ble  søketjenesten  Topsy.com  benyttet,  da  den  både  gir
muligheten til å avgrense i tid, i brukergrensesnittet angitt innen for én time, og har innebygde
parametere for å skille ut Tweets fra resultats-strømmen og presentere dem selvstendig.  Med
enkel manipulasjon ble det også mulig å avgrense resultatene fra topsy til ett-minutts intervaller. 
Programmene ble konstruert i Javascript og satt til å crawle resultatene levert av topsy.com over
de bestemte datatidene, i minuttintervall, og returnere data kring de relevante termene.

For å utarbeide et konkret, målbart, resultat ble crawleren gitt i oppgave å samle inn alle Tweets i
massen, hvor enkelte konkrete termer opptrådte, og spore hver av disse Tweets livsløp gjennom å

51 Se blandt andre Sakaki, et al “Earthquake shakes Twitter users”, Xin et al, “An empirical comparison of topics in 
Twitter and traditional media[...]”, og Jansen, Bernard J., Zhang, Mimi, Sobel, Kate, og Chowdury, Abdur. ”Twitter 
power: Tweets as electronig word of mouth”. Journal of the American society for information science
and technology 60, nr 11, (2009): 2169–2188 for eksempler
52 Xin et al, “An empirical comparison of topics in Twitter and traditional media[...]”
53 Begge konstruert for dette arbeidet av Johan Eklund ved Högskolan i Borås, for fullstendig kildekode se 
appendix 1
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sammenstille Re-Tweetingaktiviteten de opplevde. Igjennom den andre crawleren (followers.js)
ble  Twitters  API  kontaktet  direkte  og  hver  individuell  Re-Tweeter  så  direkte  gransket,  og
followerantallet innhøstet. De ti Tweets med sterkest Impact fra hvert minutt granskes kvalitativt
for direkte relevans, og de fem sterkeste granskes for å tabulere en impact for temaet innenfor det
gitte fem minutters intervallet. Disse datapunktene vil være en sammenstilling av et mål som i
denne undersøkelsen vil  beskrives  som “Impact  (eller  “Gjennomslags-”) verdi.  Det som gjør
informasjonsdeciminationene  innen  Twitternettverk  særegent,  er  at  informasjonen  som spres
gjennom Re-Tweet aktivitet ikke bare sprer seg til en enkelt bruker, eller utvalgte mottagere men
potensielt til alle brukerens followers, som igjen kan Re-Tweete fra sin egen timeline og således
kan en Tweet potensielt  nå en enorm mengde brukere. Denne spredningen kan kalles for en
Tweets “Impact faktor” og måles i antallet potensielle reseptorer, eller mottagere som kan delta i,
og bidra til  å videreføre,  informasjonens livstid.  I kort kan det sier å være den verdien som
beskriver  hvor  mange  som  kan  ha  mottatt  informasjonen  innenfor  det  korte  vinduet  hvor
informasjonen lanseres.

Når Impactverdien for en Tweet innenfor en tidsperiode er funnet vil bakgrunnsstøyen, for det
samme  temaet,  manuelt  elimineres.  Bakgrunnsstøy  er  den  mengden  av  informasjon  som
sirkulerer rundt et  tema under ikke-eksepsjonelle  omstendigheter,  det vil  si  når det ikke er i
relasjon til noen unntakspreget hendelse.54 En typisk Tweet fra denne kategorien er slikt som
LokalavisGroruddalen   (@lokalavisen):  ”Norges  beste  «kulturskole»  ligger  i  #Groruddalen:
http://bit.ly/KDQTk2 #oslo #kultur” 26 Apr 12, 16:24. Tweet

54 Yardi, et al, “Detecting spam in a Twitter network”
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Resultat

Crawlingen av Twittersfæren genererte sammenlagt 729 individuelle Tweets med totalt 25.260
Re-Tweeter.55

I tabellene nedenfor presenteres de fem sterkeste treffene fra intervallet rett før, respektive, etter
rapporteringen i nyhetmateriellet, og i tillegg sammenstilles tidsløpet for hver hendelse direkte. I
tillegg gies en summering av alle data innenfor hvert minutt, som referansepunkt for de sterkeste
Tweets  og  får  å  gi  et  tydeligere  bilde  av  konteksten  som  omringer  dem.  Disse  oversikts
sammenstillingene etterstreber også å gi et bredere bilde av resultatene. Gjennomsnittlig Tweet-
impact for oversiktstabellene er beregnet ut ifra den summerede impacten for hele perioden søket
dekker, og fordelt over det samlede antallet Tweets innhentet ifra den samme perioden. For de
individuelle "sterke" tweetene er den gjennomsnittlige impacten beregnet per Re-Tweet, ved å ta
den  tabulerte  impacten  og  fordele  den  over  antallet  Re-Tweets  den  spesifikke  tweeten  har
mottatt,56 for  å  utlese  hvordan  disse  måler  i  forhold  til  gjennomsnittet  av  den  øvrige
Twittermassen i samme søkeperiode.

Søk 1: Eksplosjonen ved regjeringskvartalet i Oslo sentrum
I  hendelse  1  “Den primære  eksplosjonen”  inntraff  TV2s  første  rapportering  15:48:  “For  15
minutter  siden  fant  det  sted  en  enorm eksplosjon  her,  i  regjeringskvartalet”  .  Ut  ifra  denne
rapporteringen  ble  termene  “Eksplosjon”,  “Oslo”  “Terror”  og  “Regjerings*”  valgt  ut  som
grunnlag for å høste inn material.
Fra  intervallet  15:38-15:47 ble  det  registrert  456  Tweets  og  samlet  19,459  individuelle  Re-
Tweeter

Tabel 1: Oversiktssammenstilling over søk 1, del 1 (15:38-15:37)

Minutt Antall Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnittlig Impact per Tweet

15:38 37 1,049 28 30,447

15:39 50 1,736 34 59,066

15:40 37 1,972 53 84,379

15:41 59 17,57 30 46,302

15:42 47 1,821 39 52,064

15:43 33 2,981 90 114,925

15:44 21 1,645 78 100,697

15:45 33 1,889 57 83,122

15:46 12 1,188 99 151,973

15:47 127 3,421 27 47,537

55 Hele Twittermaterialet benyttet i presentasjonen er presentert i Appendix 2
56 Alle gjennomsnitt er avrundet til nærmeste heltall
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Tabel 2: Sterkeste tweets, søk 1, del 1 (15:38-15:37)

Nummer57 Bruker Twittertekst
Antall Re-
Tweeter

Tabulert
impact

Gjennomsnittlig
impact per Re-

Tweet

Opprinnelige
publisering-

tidspunkt

110003 @reuters

FLASH: Oslo explosion 
blows out most windows
of govt building housing 
prime minister’s office, 
injusres several people - 
Reuters witness

530
1,717,6

72
3241 3:47 PM

108002
@breakingne
ws

An explosion has 
damaged buildings in 
downtown Oslo; offices 
are being evacuated. 
More details to come - 
AP 

257 653,268 2,542 3:45 PM

110018 @halagorani

Link to a Norwegian 
report on explosion in 
oslo (w/photo): 
http://bit.ly/ndZAYR 
#Norway

174 500,858 2,878 3:47 PM

110001 @chaglen

Unreal. An entire block 
has exploded! Huge 
explotion rocks Oslo, 
Norway

325 499,852 1538 3:47 PM

106024
@breakingne
ws

Oslo explosion blows out
most windows of govt. 
building housing prime 
minister's office, injures 
several people - 
@Reuters witness 

322 498,862 1549 3:43 PM

Fra intervallet  15:48-15:5658 ble det registrert  576 Tweets og samlet  23,344 individuelle  Re-
Tweeter.

Tabel 3: Oversiktssammenstilling over søk 1, del 2 (15:48-15:56)

Minutt Antall Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnittlig Impact per Tweet

15:48 24 2103 87 132,771

15:49 14 1816 129 219,728

15:50 141 3300 23 35,812

15:51 3 538 179 154,392

57 Nummerering hentet ifra Appendix 2
58 Resultatene fra 15:57 søkningene inneholdt dessverre for mange feilformateringer til å kunne utleses, og er derfor
utelatt av resultatene presentert her
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Minutt Antall Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnittlig Impact per Tweet

15:52 3 502 167 130,870

15:53 3 825 275 294,001

15:54 100 4734 47 66,243

15:55 153 5088 33 41,946

15:56 135 4438 33 50,050

Tabel 4: Sterkeste tweets, søk 1, del 2 (15:48-15:56)

Nummer Bruker Twittertekst
Antall  Re-

Tweeter
Tabulert
impact

Gjennomsnittlig
impact per Re-

Tweet

Opprinnelige 
publisering-
tidspunkt

113004 @reuters

FLASH: Oslo explosion 
blows out most windows
of govt building housing 
prime minister's office, 
injures several people - 
Reuters witness

540
1,111,5

64
2,058 15:50

112001 @chaglen

Unreal. An entire block 
has exploded! Huge 
explotion rocks Oslo, 
Norway

329 649,822 1,975 15:49

113002 @halagorani

Link to a Norwegian 
report on explotion in 
Oslo (w/photo): 
http://bit.ly/ndZAYR 
#Norway

74 501,184 6,772 15:50 

113005 @breakingnews

An explosion has 
damaged buildings in 
downtown Oslo; offices 
are being evacuated. 
More details to come - 
AP 

247 494,735 2,002 15:50

112005 @reutersflash

An explosion has 
damaged buildings in 
downtown Oslo; offices 
are being evacuated. 
More details to come - 
AP 

248 494,493 1,993 15:49 

Søk 2: Skuddløsning på Arbeiderpartiets sommerleir på Utøya
Hendelse 2 “Angrepet på Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya” opptrer for første gang i TV2
materialet 18:01 når Statsminister Jens Stoltenberg uttaler at det er en “Alvorlig situasjon på
Utøya”. 18:04 blir det formelt rapportert at det er skuddløsninger på ungdomsleieren.  18:01 blir
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brukt som ankerpunkt for søkningene.  søke-termene i  grunn for hendelsesdataen er “Utøya”,
“skudd” og “skyt*”. 
Fra  intervallet  17:51-18:00  ble  det  registrert  133  Tweets  og  samlet  2,035  individuelle  Re-
Tweeter. 

Tabel 5: Oversiktssammenstilling over søk 2, del 1 (17:51-18:00)

Minutt Antall  Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnittlig Impact per Tweet

17:51 10 169 17 14,312

17:52 8 185 23 19,228

17:53 10 170 17 14155

17:54 10 187 19 16,600

17:55 9 141 16 14637

17:56 9 93 10 16,400

17:57 16 357 22 12,447

17:58 15 169 11 8,069

17:59 18 282 16 14,619

18:00 28 282 10 10,425

Tabel 6: Sterkeste tweets, søk 2, del 1 (17:51-18:00)

Nummer Bruker Twittertekst
Antall  Re-
Tweeter

Tabulert 
impact

Gjennomsnittlig
impact per  Re-
Tweet

Opprinnelige 
publiseringsregel

209005 @bjornjarle

Får bekreftet fra flere at 
det ER skuddveksling på
Utøya, og at politiet er 
på vei

174 292,942 1,683 17:59

210010 @runarnygaard
Alle rundt utøya med båt
må komme seg ut og 
hjelpe til!

92 108,923 1,183 18:00

210006 @bthansen
Meldt om skyting på 
Utøya. Fikk beskjed nå. 
Politiet er på vei

34 51,866 1,525 18:00

207005 @ketilvevle
Noen skyter på Utøya. 
Oppdaer politiet!!

75 40,890 545 17:57

210017 @thyges1
Stoltenberg bekrefter 
alvorlig hendelse på 
Utøya

13 26,671 2,051 18:00

Fra intervallet 18:01-18:10 ble det registrert 386 Tweets og samlet 4,506 individuelle Re-
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Tweeter. 

Tabel 7: Oversiktssammenstilling over søk 2, del 2 (18:01-18:10)

Minutt Antall  Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnittlig Impact per Tweet

18:01 23 253 11 12,098

18:02 40 325 8 8,382

18:03 31 332 11 10,870

18:04 36 336 9 10,752

18:05 38 428 11 14,578

18:06 40 428 11 16,100

18:07 37 471 13 18,112

18:08 51 656 13 14,525

18:09 48 589 12 13,847

18:10 42 688 16 17,944

Tabel 8: Sterkeste tweets, søk 2, del 2 (18:01-18:10)

Nummer Bruker Twittertekst
Antall  Re-
Tweeter

Tabulert 
impact

Gjennomsnittlig 
impact per Re-
Tweet

Opprinnelige 
publisering-
tidspunkt

215001 @ketilbstensrud

Unconfirmed reports: 
Norwegian Labour’s 
youth camp under attack 
at Utøya. Reports of 
shots fired and people 
'swimming' away in 
despair.

116 172,155 1,484 18:05

211009 @runarnygaard
Alle rundt utøya med båt
må komme seg ut og 
hjelpe til!

102 122,429 1,200 18:01

214028
@daniel_hoglun
d

Ubekreftede meldnger 
kommer inn: Tre stk skal
ha blitt skutt på AUFs 
sommerleir på Utøys. 
Ungdomer svømmer 
ifølge vitner bort fra øya

42 62,139 1,479 18:04
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Nummer Bruker Twittertekst
Antall  Re-
Tweeter

Tabulert 
impact

Gjennomsnittlig 
impact per Re-
Tweet

Opprinnelige 
publisering-
tidspunkt

212001 @ketilbstensrud

Norwegian PM: “There 
is a critical situation at 
Utøya, and several 
ongoing operations as we
speak.” < I’ve no idea 
what’s happening at 
Utøya

31 57,779 1,863 18:02

215026 @alex_ogle

.@ketilstensrud 
@journodave (via 
translation tool) > “Man 
dressed as a police 
officer has fired several 
shots at Utøya” 
http://t.co/y4MsadZ

22 50,271 2,285 18:05
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Søk 3: Arrestasjon på Utøya
Hendelse 3 “Arrestasjonen av Anders Bering Breivik” opptrer for første gang i TV2 materialet
19:10, hvor det blir rapportert at politiet er på vei mot Utøya, og den offisielle meldingen blir
rapportert  19:16.  19:10  blir  brukt  som ankerpunkt  for  søkningene.  Søketermene i  grunn for
hendelsesdataen er “arrest*” “Pågrepet” “Hvit” “Nordisk” “politi*” og “Police”. 
Fra intervallet 19:05-19:09 ble det registrert 44 Tweets og samlet 2,481 individuelle Re-Tweeter.

Tabel 9: Oversiktssammenstilling over søk 3, del 1 (19:00-19:09)

Minutt Antall Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnitlig  Impact per Tweet

19:00 8 596 75 70,750

19:01 10 395 40 50,175

19:02 4 22 6 4,034

19:03 6 72 12 22,522

19:04 7 82 12 14,377

19:05 4 31 8 42,052

19:06 6 119 20 20,934

19:07 10 1060 106 344,186

19:08 10 822 82 212,078

19:09 15 440 29 171,790

Tabel 10: Sterkeste tweets, søk 3, del 1 (19:00-19:09)

Nummer Bruker Twittertekst
Antall  Re-
Tweeter

Tabulert 
impact

Gjennomsnittlig
impact per Re-

Tweet

Opprinnelige 
publisering-
tidspunkt

308001 @kinablog

According to state 
broadcaster NRK - 
police now have control 
of Utøya. 5-6 killed. 
#oslo #osloexpl #utöya

201
2,119,6

68
10,545 19:07

309010
@washingtonpo
st

Police spokesman on 
youth camp: Another 
very dramatic situation is
developing” 
http://wapo.st/n9IZiu 
#Oslo #OsloExpl

46 42,050 914 19:08

310011 @stian_pride
Shooter at #Utøya 
apparently arrested by 
police, via @nrkno.

23 41,931 1,823 19:09
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309006 @byeskille

En person er pågrepet på 
Utøya etter at politiet har
fått kontroll på stedet: 
http://bit.ly/nCTjWG

18 22,435 1,246 19:08

307004
@commedesgar
cons

Police are now traveling 
to Utøya in a boat 
wearing bulletproof 
jackets to protect 
themselves from the 
shootings. #OSLO 
#NORWAY 
#OSLOEXPL

6 18,369 3,061 19:07

Fra  intervallet  19:10-19:19  ble  det  registrert  153  Tweets  og  samlet  3,605  individuelle  Re-
Tweeter.

Tabel 11: Oversiktssammenstilling over søk 3, del 2 (19:10-19:19)

Minutt Antall Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnitlig  Impact per Tweet

19:10 16 326 20 139,751

19:11 15 119 8 11,592

19:12 5 27 5 14,833

19:13 9 115 13 9,576

19:14 9 167 19 42,761

19:15 16 954 60 183,508

19:16 22 458 21 27,955

19:17 21 475 23 112,385

19:18 23 721 31 117,529

19:19 17 243 14 11,249

Tabel 12: Sterkeste tweets, søk 3, del 2 (19:10-19:19)

Nummer Bruker Twittertekst
Antall Re-
Tweeter

Tabulert 
impact

Gjennomsnittlig 
impact per Re-
Tweet

Opprinnelige 
publisering-
tidspunkt

311009 @kinablog

According to state 
broadcaster NRK - 
police now have control 
of Utøya. 5-6 killed. 
#oslo #osloexpl #utöya

201
2,126,0

55
10,577 19:10
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Nummer Bruker Twittertekst
Antall Re-
Tweeter

Tabulert 
impact

Gjennomsnittlig 
impact per Re-
Tweet

Opprinnelige 
publisering-
tidspunkt

315007 @alanfisher

Oslo police chief Anstein
Gjengdal says anti-terror 
units have been sent to 
the camp at #Utoya 
#Oslo

18 172,265 9,570 19:14

314001 @aslaknore

gjerningsmannen skal 
være høy, blond og med 
nordisk utseende. NRK 
om Utøya

81 45,110 556 19:13

311003 @stian_pride
Shooter at #Utøya 
apparently arrested by 
police, via @nrkno.

23 41,931 1,823 19:10

313001
@jonathanhayn
es

RT @Awnia:@ 
JonathanHaynes It is not 
cleared with police that 
anyone is arrested says 
NRK telly. #osloexpl

4 32,294 8,073 19:12

Søk 4: Offentliggjøringen av Gjerningsmannens Identitet
Hendelse 4 “Offentliggjøringen av terroristens identitet” opptrer for første gang i TV2 materialet
01:18, hvor det blir bekreftet at gjerningsmannen er den 32-år gamle Anders Behring Breivik.
01:18 blir brukt som ankerpunkt for søkningene, men bare 5-minutters intervallene 10 minutter
før og direkte etter offentliggjøringen blir crawlet. Søketermene i grunn for hendelsesdataen er
”Anders” ”Behring” ”Breivik” og ”ABB” og således er dette det mest avgrensede av søkene. 
Fra intervallet 01:09-01:13 ble det registrert 79 Tweets og samlet 2,057 individuelle Re-Tweeter.

Tabel 13: Oversiktssammenstilling over søk 4, del 1 (01:09-01:13)

Minutt Antall Tweets Antall Re-Tweeter Gjennomsnittlig Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Impact per Tweet

01:09 16 214 13 22,186

01:10 3 125 42 89,935

01:11 27 675 25 28,092

01:12 9 456 51 58,657

01:13 24 587 24 23,021

Tabel 14: Sterkeste tweets, søk 4, del 1 (01:09-01:13)

Nummer Bruker Twittertekst
Antall Re-
Tweeter

Tabulert 
impact

Gjennomsnittlig 
impact per Re-
Tweet

Opprinnelige 
publisering-
tidspunkt
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403012 @skynewsbreak

Norwegian reports: 
Suspect in Oslo and 
Utoya Island bomb 
and shooting incidents 
named as Anders 
Behring Breivik 

296 247,981 838 01:11

401001
@ejohphotograph
y

BREAKING: The 
Utøya gunman 
identified as Anders 
Behring Breivik. 
Compare these photos:
http://t.co/fua2BMV 
with 
http://t.co/1kt73xH 
#oslo 

86 124,812 1,451 01:09

401003 @ketilbstensrud

Sky News report that 
the gunman's name is 
Anders Behring 
Breivik. Here's his 
Facebook profile: 
http://t.co/eK8yYJg 
ABSOLUTELY 
UNCONFIRMED! 

23 87,808 3,818 01:09

401005 @techsoc

Norwegian suspect's 
Twitter? 
https://Twitter.com/An
dersBBreivik RT 
@hindhassan: 
#Norway suspect 
named as Anders 
Behring Breivik. 

30 58,251 1,942 01:09

401001 @journalisti

Alleged Facebook 
profile and photo of 
alleged Norway 
attacker Anders 
Behring Breivik 
https://www.Facebook
.com/profile.php?
id=100002651290254 

16 57,154 3,572 01:09

Fra  intervallet  01:18-01:22  ble  det  registrert  106  Tweets  og  samlet  3,504  individuelle  Re-
Tweeter.

Tabel 15: Oversiktssammenstilling over søk 4, del 2 (01:18-01:22)

Minutt Antall  Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Impact per Tweet

01:18 26 813 31 39,281
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Minutt Antall  Tweets Antall  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Re-Tweeter Gjennomsnittlig  Impact per Tweet

01:19 5 336 67 90,046

01:20 30 916 31 37,123

01:21 19 726 38 49,369

01:22 26 713 27 33,179

Tabel 16: Sterkeste tweets, søk 4, del 2 (01:18-01:22)

Nummer Bruker Twittertekst
Antall Re-
Tweeter

Tabulert 
impact

Gjennomsnittlig 
impact per Re-
Tweet

Opprinnelige 
publisering-
tidspunkt

406001 @breakingnews

Utoya shooting-Oslo 
bombing suspect 
reportedly named 
Anders Behring Breivik,
a right-winger 
http://bit.ly/oQu1Xz 

247 414,737 1,679 01:19

406002 @skynewsbreak

Norwegian reports: 
Suspect in Oslo and 
Utoya Island bomb and 
shooting incidents 
named as Anders 
Behring Breivik 

296 247,743 837 01:19

408004 @techsoc

Norwegian suspect's 
Twitter? 
https://Twitter.com/And
ersBBreivik RT 
@hindhassan: #Norway 
suspect named as 
Anders Behring Breivik.

30 58,242 1,941 01:21

408002 @journalisti

Alleged Facebook 
profile and photo of 
alleged Norway attacker
Anders Behring Breivik 
https://www.Facebook.c
om/profile.php?
id=100002651290254 

16 57,130 3,571 01:21

406019 @daveedgr

Breivik's Facebook wall 
posts consist of his 
favorite music. Not a 
single person responded 
to his posts. 

4 53,592 13,398 01:19
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Analyse

De aggregerte Tweetene gir et variert bilde av samspillet mellom informasjons lansering i begge
medier.  Den  effekten  som  beskriver  i  økning  av  Twitterproduktion  og  spredning  er  også
nærværende i resultatene som er presentert  i denne undersøkelsen. Det som er interessant og
notere dog er enkelte konkrete tilfeller hvor spredningen allerede er veldig høy i veksten hos
enkelte brukere.

Tendensene varierer kraftig over det individuelle resultatblokkene. Ved den første søkningen er
materialet  i  almenhet,  og  helheten  av  de  sterkeste  Tweetene  nyhetsaggregatorer,  slik  som
@breakingnews, som er en automatisert nyhetsformidler, eller nyhetsformidlere direkte, slik som
@ajlive (Nyhets kanalen Al Jezira) og @reuters. Dette skyldes antagelig TV2s fordrøying på 15
minutter.  De  første  resultatene  som  blir  presentert  er  allerede  10  minutter  etter  hendelsen
inntraff. De treffene som er blitt generert har imidlertid en gjennomgående høy impact, men det
er også viktig å utmerke at ingen av de sterkeste Tweetene på noen av sidene av ankerpunktet
kommer  fra  norske  brukere.  Samtlige  høy-impact-Tweets  er  engelskspråklige  og  har  sin
opprinnelse  i  allerede  sterke  nettverk  (hver  av  de  ti  øverste  brukerne  har  selv  over  20,000
followers).  Denne  søkningen  utmerker  seg  i  det  at  det  er  relativt  liten  variasjon  over  de  ti
minuttene med unntak av en peak  i det totale genererte materialet ved 15:50 og en påfølgende
dropp over 15:51 og 15:52. Ved 15:50 lanseres en stor mengde tyske og nederlandske Tweets
med relativ lav impact,  og de fleste er såkalte “dead-ends”, dvs. Tweets uten Re-Tweeter fra
andre brukere. Disse kan beskrive den plutselige peaken på dette tidspunktet. Det er derimot mer
usikkert hva som er grunnen for det plutselige fallet ved 15:51. Det er ingen større endringer i
nyhetsbildet over disse minuttene, og ingenting som burde bidra til en minsket propagering av
det som allerede finnes i Twitter korpuset. I mangel på en tydeligere årsak er det vanskelig å
behandle  dette  som  noe  mer  en  en  statistisk  uregelmessighet,  eller  muligens  et  problem  i
aggregationen i disse to tilfellene. Det man dog kan si ut ifra disse resultatene er at spredningen
av en nyhet over Twitter i dette tilfellet gies et veldig høyt livsløp, i de fleste tilfeller relanseres
nyheten, gjennom Re-Tweeter, over alle de første åtte minuttene. Antallet Re-Tweeter er i snitt
også mye høyere her enn i resten av korpuset, med mellom 50 og 120 Re-Tweeter i gjennomsnitt
per Tweet per minutt. Det er rimelig å anta at dette er en konsekvens av at nyheten blir formidlet
over  i  utgangspunktet  store  nettverk,  og  ikke  minst  at  den  er  tilgjengelig  for  internasjonale
brukere.  I  det  bredere  materialet  er  det  flere  norske  Tweets  som deler  lenker  til  bilder  og
rapporter kring regjeringskvartalet, men disse faller naturlig lavere på impact skalaen da flere er
på norsk og spres i mindre nettverk
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Fig 1. Gjennomsnittlig impact over den fullstendige Twittermassen i søk 1

Ved den andre søkningen er størrelsen på korpuset mindre men lesningen her er på mange måter
mer relevant  for studien.  Det  første  intervallet  inneholder  to  Tweets med en impact  på over
100.000 på norsk.  Disse to  er  209005 og 210010 lansert  17:59 og 18:00.  og er  de desidert
sterkeste i materialet.  Disse repeteres lite i det senere materialet. dette tyder på at de oppnår en
sterk,  umiddelbar  spredning.  Samtlige  Tweets  i  dette  intervallet  er  publisert  av brukere med
direkte tilknytting til arbeiderpartiet, og til norsk ungdoms politikk. Tre av de sterkeste Tweets i
perioden er fra brukere med ansettelse eller tillitsverv i Arbeiderpartiet (@bthansen, @bjornjarle
og @ketilvetve) og tre av brukerne er aktive i ungdomspolitikken (@ketilvevle, @runarnygaard
og @thyges1). En av disse kontoene @ ketilvevle er nå nedlagt, så det er umulig å vite hvor stort
dette nettverket var opprinnelig. Tweeten fra @ketilvevle utmerker seg ekstra mye, da er den
eneste av de fem sterkeste som formidlet direkte fra Utøya, men ikke den eneste i korpuset. Den
gjennomsnittlige impacten i denne perioden er relativt høy, og de fleste Tweets har en impact på
over 5000. I dette materialet er det også lavest andel av bakgrunnstøy, da ikke en eneste Tweet i
perioden et utenfor den direkte situasjonrapporteringen. I dette materialet  er det kun et fåtall
Tweets på engelsk og disse har relativt lav spredning med 210016 som eneste med en spredning
på over 10.000. Dette materialet kan deles inn i to distinkte grupper, enten meldinger fra utøya,
direkte,  eller  videreformidlet  fra  pårørende  som er  blitt  kontaktet  direkte,  og  reaksjoner  på
rapportene  fra  nærliggende  personer,  I  første  hånd  tillitsvalgte  i  Arbeiderpartiet,  slik  som
@bjornjarle, men også aktive bloggere slik som @odarygh (206004). Det kommer en markert
endring bland de sterkeste  Tweets i  den andre perioden for denne søkningen. De dominante
brukerne er i denne perioden aktive bloggere, og journalister. Tre av de sterkeste Tweets i denne
perioden (fra @ketilbstensrud, @daniel_hogland, og @alex_ogle kommer fra frilans journalister.
En  av  høy-impact  Tweetene  er  en  Tweet  med  samme  tekst  som  210010  (211009)  som  i
virkeligheten skiller seg så mye fra originalen, at det her leses som en ny Tweet med individuelle
Re-Tweeter, selv om den har samme opphav, og mange av de samme re-Tweetere. Det virker
rimelig å anta at dette er en re-publisering for å sikre en fornyet spredning av budskapet. I denne
perioden  dobles  også  antallet  Tweets  og  antallet  Twitterere,  og  flere  av  Tweetene  enten
repeterer, eller omtaler direkte Jens Stoltenbergs uttalelse i TV2 om “en alvorlig situasjon på
Utøya”. Det er relativt liten spekulasjon i hva denne situasjonen er, men det gir også en styrket
repetisjon av materialet fra forrige intervall, spesielt hos journalister og bloggere. En stor del av
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de tilkommende delene av korpuset i denne perioden er “dead-ends”. Dette er i sterk kontrast til
den første  perioden i  dette  søket,  hvor de fleste  Tweets  så en høy grad av Re-Tweet.  Dette
reflekteres over hele perioden, hvor antallet interaksjoner nesten halveres for alle perioder etter
annonseringen. Dette fører at selv om den gjennomsnittlige impacten per Re-Tweet går opp, så
synker  den  gjennomsnittlige  impacten  per  Tweet.  I  denne  perioden  får  også  internasjonale
Tweets, på engelsk, de første gjennomslagene, som reflektert i tre av de sterkeste Tweetene i
perioden, 212001, 215001 og 215026, og det er grunn til å tenke, selv om opprinnelsen er norsk,
at  spredningen  er  internasjonal,  noe  som  i  seg  selv  antaes  bidra  til  en  høyere  potensiell
spredning.

Fig 2. Gjennomsnittlig impact over den fullstendige Twittermassen i søk 2

Den tredje søkningen har en dominerende statistisk uregelmessighet, spesifikt i 308001/311009.
Denne  Tweeten  opptrer  i  begge  materialsamlingene,  og  har  en  impact  på  over  2,100,000.
1,700,000 av dette  stammer  ifra  samme bruker,  nemlig  den britiske forfatteren  Neil  Gaiman
(@neilhimself).  Disse  Tweetene  har  foruten  dette  fortsatt  den  sterkeste  impactfaktoren  i
systemet, men bør sees separat ifra resten av dataen på grunn av dette. Det er umulig for denne
studien å anslå hvor stor påvirkning dette egentlig har på impacten, da mye sekundær impact
også kan ha oppstått via Neil Gaimans nettverk. Utenfor denne ene irregulariteten er materialet
relativt  balansert  over perioden.  Den første  Tweet  som nevner  politiets  nærvær og eventuell
arrestasjon dukker opp 19:06 (307004). Hoveddelen av Tweets i det første intervallet er norske
bloggere  og  andre  som benytter  Twitter  for  å  formidle  informasjon  utenfor  en  profesjonell
kapasitet. I dette materialet er det ingen direkte vitneuttalelser fra Utøya, men tidlig dukker det
opp en fysisk beskrivelse av terroristen, Ander Behring Breivik. Disse kommer i hovedsak fra en
uttalelse fra NRKs reporter på stedet. Disse Tweetene får sitt gjennomslag etter TV2 materialets
lansering, men TV2s informasjon inneholder ikke noen beskrivelse av gjerningsmannen. Dette er
det eneste søket som genererer høyere gjennomsnittlig impact over tid for Tweets i den første
perioden.  Dette  gjelder  selv  om vi  ser  bort  ifra  impacten  generert  av  @neilhimself.  Av de
sterkeste Tweets i den første perioden er det @washingtonpost som har høyest antall re-Tweets,
men også de som har lavest gjennomsnittlig impact per re-Tweet. Det er en sannsynlig antagelse
at flere  av disse er  automatiserte  nyhetsaggregatorer,  med lavt  follower tall,  som automatisk
reproduserer material fra Washington post sin Twitterkonto. De andre sterke Tweets i samme
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perioden er norske bloggere som til hoveddel omtaler situasjonen frem til  punktet eller,  etter
rapporteringen delgir den informasjonen som NRK allerede har lansert.  Dette er antagelig en
direkte konsekvens av behovet hos politiet  og medier for å delgi terroristens etnisitet.  Det er
tidligere blitt rapportert om problemer i Oslo grunnet frykten for islamsk terrorisme. Den senere
delen av materialet reflekterer en rask spredning av de samme meldingene, og flere av Tweetene
fra  de senere minuttene  har nærmest  samme innehold,  det  er  dessverre  umulig  å  si  noe om
opphav annet en at det er rimelig å anta at det er en direkte refleksjon av det som blir presentert i
nyhetsmedier. Dette opptrer i en lignende form 19:16 i materialet fra TV2 Nyhetskanalen. Det er
verdt å merke at også dette materialet holder en høy gjennomsnitts impact, vell over 10,000 per
Tweet, selv på materialet som ikke påvirkes av @neilhimself.

Fig 3. Gjennomsnittlig impact over den fullstendige Twittermassen i søk 3

Den siste søkningen er tydelig preget av at navnet er sirkulert på Internett over lengre tid. De
sterkeste Tweetene i det tidligste materialet dukker opp flere ganger (401001 motsvarer bland
andre 404006 og 405001) , hvilket tyder på at det er deler av en vedvarende kjede av re-Tweets.
Det  eneste  markante  tilskuddet  til  massen  er  406001.  Med  unntak  av  dette  så  viser  dette
materialet om noe en synkende interesse for nyheten. Noe som igjen gjør det rimelig å anta at
nyheten allerede til stor grad er etablert ibland Twitterbrukere når tiden passerer det forventede
brytningpunktet ved 01:18.

Fig 4 (a+b). Gjennomsnittlig impact over den fulstendig Twittermassen i søk 4
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Mulige Feilkilder

Å velge en enkelt  dekking i  nyhetsbildet  kan skape riskene for at  inntrykkene blir  farget  av
nyhetsredaksjonens  interne  praksiser,  og  det  er  ikke  i  denne  analysen  tatt  høyde  for  at
informasjonen  kan  ha  blitt  presentert  tidligere,  eller  mer  eller  mindre  eksplisitt  i  andre
nyhetskrinkastinger, slik som for eksempel NRK eller TVNorge, konkurrerende kringkastings-
kanaler  i  Norge,  eller  heller  at  andre  kanaler  drevet  av  TV2  kan  ha  hatt  andre
formidlingspraksisser. Det fremgår også av resultatet at enkelte kanaler, for eksempel Dagbladet
og NRK er tidligere ute med sin formidling enn TV2 med mellom ett og fire minutter. 

Det er også en mulighet for at flere av innleggene publisert under perioden er blitt fjernet, enten
av mekaniske grunner, slik som at brukerkontoen er blitt slettet eller at brukerne selv har valgt å
slette dem av personlige grunner. 

Twitter innførte i 2012 en endring i sin kode, slik at det ikke lengre ble mulig å, i samme grad,
arkivere tidligere materiale som er blitt publisert over Twitter. Eksempelvis er muligheten å søke
i tidsavgrensning ikke lenger et valg i Twitters egne søkegrensesnitt. Dette har ført til at flere av
de tidligere tilgjengelige tjenestene som tilbød slike data nå har endret sin modell til å kun tilby
enten arkivering av enkeltbrukere, eller kun i real-tid. Som en konsekvens av dette ble det dømt
nødvendig å konstruere et verktøy for å gjennomarbeide materiale fra en av de få søketjenestene
som fremdeles var tilgjengelig, Topsy.com. Dette bærer med seg flere potensielle problemer. For
det første er ikke algoritmen som er konstruert testet utenfor denne studien. I tillegg er det ikke
kjent ved dette tidspunkt hvor valid Topsy er i forhold til de reelle arkivene som fremdeles er
under sammenstilling hos Library of Congress i USA. Disse arkivene vil bli gjort tilgjengelig for
en begrenset gruppe forskere, først ved et tidspunkt i fremtiden som ennå ikke er klart, og var
derfor utilgjengelige under denne studiens gjennomføring. På grunn av dette er det ikke mulig å
kontrollere  Topsys  resultat  opp  imot  andre  arkiver,  da  den  største  arkiveringstjenesten
TwapperKeeper  fjernet  muligheten  å  granske  andre  brukeres  crawling  av  Twitter  da  de  ble
oppkjøpt av HootSuite i 2012.

Ett problem som er nærværende i plattformen som ble benyttet (Topsy.com) er at det ikke er
direkte  mulig  å  utlese  de  nøyaktige  tidspunktene  for  Re-Tweetene  som  ligger  til  grunn  i
analysen.  Dette  er  forsøkt  bearbeidet  igjennom  det  høye  antallet  datapunkter,  samt  i
forutantakelsen av at de individuelle Tweets har en levetid som er begrenset til så stor grad at
selv en artifisielt forlenget levetid vil antyde en tendens i det fullstendige materialet. I tillegg har
crawleren (followers.js) kun mulighet til  å skaffe samtidig data, hvilket gir en noe forskjøvet
representasjon  av  den  reelle  spredningen.  Dette  er  fordi  Twitter  ikke  gir  muligheten  for  å
observere historiske followertall  igjennom sin API.  Dessverre er det heller  ingen tilgjengelig
forskning som behandler veksten i Twitternettverk i utstrakt grad. Dette fører også til at en del
API forespørsler angir et followertall på “0” hos de kontoer som er slettet siden 22. juli. 

29



Konklusjoner og Refleksjoner 

Omstendighetene kring terrordådene i Oslo skiller seg kraftig fra lignende hendelser representert
i  forskning.  For  det  første  rammet  den  et  urbant  sentrum  på  en  måte  som  ikke  finner
sammenligning i nyere tid siden Londonbombningene i 2005.59 Det var en handling som inntraff
på en samfunnsmessig arena, i sterk kontrast til naturkatastrofer slik som jordskjelv. 
 
Det er vanskelig å, ut ifra denne begrensede studie, peke på noe konkret om en større tendens.
Variasjonene  i  omstendigheter  og  brukertypene  som  presenteres  i  hver  av  de  individuelle
søkningene gir et fragmentert  bilde av den overgripende tendensen i mediet. Det som dog er
tydelig er at Twitters påvirkning på nyhetsbildet er større en tidligere antatt og selv i de tilfeller
hvor Twitterinformationene ikke når mediekonsumenter direkte kan det agere som en kilde til
andre medier. Slik som når TV2 19:01 leser opp Ketil Vevles Tweet (201005) som en av kildene
til deres egen varsling om skytingen på Utøya, en hel time tidligere. 

Hendelsene på Utøya rammet, med unntak av de ansatte ved leiren, utelukkende ungdom mellom
14 og 23. Dette er etter mange målestokker de hyppigste, og mest engasjerte brukere av sosiale
medier. Det er blitt sagt at for denne generasjonen er det å legge ut en Facebookstatus eller en
Tweet like naturlig som direkte kommunikasjon gjennom for eksempel SMS når de ønsker å nå
ut til venner og bekjente, eller spre viktige beskjeder. 

Det må på mange måter sies å ha vært unike omstendigheter som innrammet terrordådene, så
hvordan kan disse resultatene benyttes for å forstå samfunnet rundt oss i ettertiden? 

De som er blitt rammet her kan kanskje best sammenlignes med unge bloggere i Egypt eller
Engelsk ungdom under  opptøyene  august  2011.  Spesielt  gjelder  dette  kanskje arbeidet  for  å
organisere seg, sikre og bistå under krisen (spesielt Tweets som 211009 og 306001). Dette sees
av noen å være en ny generasjon som behandler informasjon på sin egen måte, hvor spredning og
tilgjengeliggjøring ofte er viktigere enn intimiteten ved direkte kommunikasjon. Samtidig er det 
et ønske her om å nå ut til så mange som mulig på så kort tid som mulig. Det kan under visse
omstendigheter sees som en sikrere måte å nå ut til alle sine bekjente med beskjeden “Det har
vært en eksplosjon i Oslo og jeg er uskadd” via Facebook, enn via telefonsamtaler. 
Både under den arabiske våren og under opptøyene i England er det blitt  lagt vekt hvor stor
spredningen av sentiment og opprop om organisering og trygghet var gjennomgående i sosiale
medier.60 Selv om disse undersøkelsene ikke presenterer en modell for å måle denne graden av
aktivitet kan disse på mange måter leses i lyset av resultatene denne studien presenterer. 

Videre forskning 

Flere aktuelle forskningstemaer har oppstått under arbeidet med denne undersøkelsen. En del av
dem er nært forbundet med prosessene og metodene som er blitt benytte her, mens en del er
problemstillinger  som relaterer  på  andre  måter  til  spørsmål  kring  informasjonsspredningen  i

59 Tonkin et al. “Twitter: information sharing and the London riots?” 
60 Se: Fahmi, Wael Salah, ”Bloggers' street movement and the right to the right to the city. (Re) 
claiming Cairo's real and virtual „spaces of freedom‟” for hendelsene i Egypt, og Tonkin et al. “Twitter: information
sharing and the London riots?” for motsvarene England 
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relasjon til terrorhandlingene. 

Ett  av  de  mest  spennende  er  å  forsøke  gjennom  metodene  benyttet  her  å  danne  en
sentimentsanalyse kring de første timene etter den opprinnelige sprengningen. I dette er tanken
ikke bare å studere den allmenne stemningen, men i relasjon til andre kulturer. Spesielt vil det
være interessant  å studere bruken av uttrykk som “Islam” og “Muslim” i  sosiale  medier  før
massakren  ved  Utøya,  og  å,  ut  ifra  dette,  kanskje  kunne  bygge  en  forståelse  av  impulsive
reaksjoner kring en terrorhandling er et av flere tenkelige resultat fra en undersøkelse av denne
typen.

Et tilfelle som denne studien har berørt tangentialt er den massive trafikken som søkte seg imot
Anders Behring Breiviks Facebookside under kvelden. Kan denne trafikken gi oss en forestilling
om hvordan vi relaterer til forbrytelser av denne typen? Anders Behring Breiviks eget manifest
“2083: A European Declatration of Independance” nevner denne Facebooksiden spesifikt,  og
hvordan han selv behandlet og benyttet den, både under planleggingen og gjennomføringen av
terrordådene. Den er tydelig preget av å ha vært strukturert, til stor grad, med hensikten å danne
et bilde av Anders Behring Breivik som også ble benyttet av mediene etter arrestasjonen. Er dette
en endret forestilling av hvordan vi relaterer til mediebilde i lignende situasjoner? En side av
dette som meritterer videre lesning er også hvordan lenken til denne siden ble propagert, både
hvilke  medier  som  sprede  den  og  hvilke  sentimenter  som  ble  assosiert  med  det.  Et  annet
alternativ vil være å utforske intensjonen bak Facebooksiden, og andre informasjonselementer
som  kan  være  bevist  produsert  og  distribuert  for  å  farge  dekkingen  av  terrorhandlingene  i
ettertid. 

Ett av ønskene ved denne studien var å søke i hovedsak Norsk materiale. Materiale skrevet på
Norsk og med sitt geografiske opphav i Norge ville være kanskje gi ett renere bilde av hvordan
nyhetsbildet ble reflektert  i Twitterstrømmen nasjonalt.  Dette vil neppe være mulig,  i samme
formen, før Library of Congress åpner sitt eget arkiv over Twitter. Datoen for dette er ennå ikke
offentliggjort. Det ville være interessant å se hvordan resultatene i denne og andre studier måler i
forhold til en mer rendyrket Twittermasse, ikke bare for å lese den nasjonale reaksjonene under 
tragedien, men det gir også muligheten til å lese inn en tendens i hvordan nyhetene beveget seg
over lande- og kontinentgrensene. 
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Appendixes:

Apendix 1: Kildekode For Crawlingverktøy

Crawler 1, Twitter.js:

function parseEpoch(s) {
    var re = /(\d{4})\-(\d{2})-(\d{2}) (\d{2}):(\d{2})/;
    var match = re.exec(s);
    var year = Number(match[1]);
    var month = Number(match[2]) - 1;
    var day = Number(match[3]);
    var hour = Number(match[4]);
    var minute = Number(match[5]);
    return (Math.round(new Date(year, month, day, hour, minute, 0, 0).getTime() / 1000));
}

function toDateTime(secs) {
    var t = new Date(1970,0,1);
    t.setSeconds(secs);
    t.setHours(t.getHours());
    return t;
}

function queryURL(terms, start, end) {
    var qt = terms;
    var qs = "type=Tweet";
    qt = qt.replace(/^\s+/, "");
    qt = qt.replace(/\s+$/, "");
    qt = qt.replace(/\s+/g, "+OR+");
    qs += "&q=" + encodeURI(qt);
    qs += "&mintime=" + start;
    qs += "&maxtime=" + end;
    return "http://topsy.com/s?" + qs;
}

function getHarvestParameters() {
    var ForReading = 1;
    var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
    var fi = fso.OpenTextFile("Twitter.txt", ForReading);
    var terms = fi.ReadLine();
    var start = fi.ReadLine();
    var end = fi.ReadLine();
    fi.Close();
    return [terms, start, end];
}
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function getElementsByClassName(parentNode, elementName, className) {
    var elems = parentNode.getElementsByTagName(elementName);
    var result = new Array();
    for (var i = 0; i < elems.length; i++) {
        if (elems[i].className == className) {
            result.push(elems[i]);
        }
    }
    return result;
}

function getElementsByPartialClassName(parentNode, elementName, re) {
    var elems = parentNode.getElementsByTagName(elementName);
    var result = new Array();
    for (var i = 0; i < elems.length; i++) {
        if (re.test(elems[i].className)) {
            result.push(elems[i]);
        }
    }
    return result;
}

function printUserData(fo, users) {
    var re = /reTweet\-(.+)/;
    for (var i = 0; i < users.length; i++) {
        output = "\t" + users[i]["name"] + "\t" + users[i]["Tweet"];
        fo.WriteLine(output);
        if ("reTweets" in users[i]) {
            browser.Navigate(users[i]["reTweets"]);
            while (browser.ReadyState != READYSTATE_COMPLETE) WScript.Sleep(100);
            var document = browser.Document;
            var buttons = getElementsByPartialClassName(document.body, "a", /more\-reTweets\-
button/);
            while (buttons.length > 0) {
                buttons[0].click();
                WScript.Sleep(500);
                buttons = getElementsByPartialClassName(document.body, "a", /more\-reTweets\-
button/);
            }
            var reTweetsSection = document.getElementById("reTweets-list-box");
            var reTweets = getElementsByPartialClassName(reTweetsSection, "a", /reTweet-author-
img/);
            for (var j = 0; j < reTweets.length; j++) {
                var pid = reTweets[j].id;
                var match = re.exec(pid);
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                fo.WriteLine("\t\t\t" + match[1]);
            }
        }
    }    
}

function harvest(params) {
    // Constants
    var intervalSize = 60;
    var ForAppending = 8;
    // Variables
    var terms = params[0];
    var start = parseEpoch(params[1]);
    var end   = parseEpoch(params[2]);
    var numIntervals = Math.round((end - start) / 60);
    var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
    //
    var fo = fso.OpenTextFile("Twitter.txt", ForAppending);
    for (var i = 0; i < 3; i++) fo.WriteLine("");
    fo.WriteLine("Time\tUser\tTweet\tReTweet By User");
    for (var i = 0; i < numIntervals; i++) {
        fo.WriteLine(toDateTime(start + i * intervalSize));
        WScript.Echo(toDateTime(start + i * intervalSize));
        var url = queryURL(terms, start + i * intervalSize, start + (i + 1) * intervalSize);
        var users = new Array();
        HasNextPage = true;
        while (HasNextPage) {
            browser.Navigate(url);
            while (browser.ReadyState != READYSTATE_COMPLETE) WScript.Sleep(100);
            var document = browser.Document;
            var posts = getElementsByClassName(document.body, "div", "Twitter-post-big");
            for (var j = 0; j < posts.length; j++) {
                var authorData = getElementsByClassName(posts[j], "div", "author-bar")[0];
                var author = authorData.getElementsByTagName("a")[0].innerText;
                var Tweet = getElementsByPartialClassName(posts[j], "span", /Twitter\-post\-text/)
[0].innerText;
                var userData = new Array();
                userData["name"] = author;
                userData["Tweet"] = Tweet;
                var reTweets = getElementsByPartialClassName(posts[j], "a", /x\-result\-link\-
trackback\-total/);
                if (reTweets.length > 0) userData["reTweets"] = reTweets[0].href;
                users.push(userData);
                WScript.Echo(author);
            }
            var links = getElementsByPartialClassName(document.body, "a", /x\-pager\-next/);
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            if (links.length > 0) {
                url = links[0].href;
                HasNextPage = true;
            }
            else {
                HasNextPage = false;    
            }
        }
        printUserData(fo, users);
    }
    fo.Close();
}

var READYSTATE_COMPLETE = 4;
var browser = new ActiveXObject("InternetExplorer.Application");

// Change the line below to browser.Visible = true; if you want to see the browser window while 
the harvest goes on.
browser.Visible = false;

harvest(getHarvestParameters());

Crawler 2, followers.js:
var ajax = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

function getFollowersCount(userName) {
    var READYSTATE_COMPLETE = 4;
    ajax.open("GET", "https://api.Twitter.com/1/users/show.json?screen_name=" + userName, 
true);
    ajax.send(null);
    while (ajax.readyState != READYSTATE_COMPLETE) WScript.Sleep(100);
    var data = eval("(" + ajax.responseText + ")");
    var followers = data["followers_count"];
    return (followers != undefined) ? followers : "0";
}

var ForReading = 1;
var ForAppending = 8; 

var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var fi = fso.OpenTextFile("users.txt", ForReading);
var fo = fso.OpenTextFile("followers.txt", ForAppending, true);

fo.WriteLine(new Date());
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while (!fi.AtEndOfStream) {
    var user = fi.ReadLine();
    WScript.Echo(user);
    var count = getFollowersCount(user);
    fo.WriteLine(user + "\t" + count);
}

fo.Close();
fi.Close();

38



Number User Tweet

Re-tweets Impact

Fri Jul 22 13:43:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 13:43:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 13:43:00 UTC+0200 2011

1001001 breakingnews Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people - @Reuters witness 

330 367,702

1001002 jonathanhaynes Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

54 47,094

1001003 karlsentk massive explosive in oslo city centre. suspected terror attack. government offices apparently targeted 

119 132,311

1001004 ajelive Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

174 20,809

1001005 breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

247 493,064

1001006 mpoppel First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

37 79,796

1001007 finansakrobat The political centre of Oslo just exploded. I was ten meters away from being dead. 

69 100,296

1001008 mpoppel REU: EXPLOSION IN CENTRAL OSLO INJURES SEVERAL PEOPLE-REUTERS WITNESS 

3 5,274

1001009 finansakrobat I repeat. Oslo was just hit by a huge terrorist attack 

99 110,110,619

1001010 skynewsbreak Reuters: Several people injured in explosion at Norwegian Government building in central Oslo 

69 39,891

1001011 reutersflash Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

140 213,485

1001012 halagorani Report: Oslo explosion blows out windows in building where Prime Minister's office located. acc to witness. Checking. #Norway 

40 55,854

1001013 finansakrobat I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

84 157,358

1001014 rodrigoebr FLASH: Offices are being evacuated in Oslo following explosion at PM's office. AP reports. 

4 19,521

1001015 p3nyheter FLASH: I Oslo har en kraftig explosion skadat flera personer och fˆrstˆrt byggnader i regeringskvarteren s‰ger NTB #fb 

24 23,279

1001016 journodave Pictures from Oslo coming in already. @chaglen twitpics this: http://twitpic.com/5tzple 

15 73,964



1001017 eljmayes Sky News reports an explosion in central Oslo close to the Prime Minister's office. 

2 2,381

1001018 zerohedge RT @mpoppel: AP: Offices being evacuated following blast in Oslo. 

3 1,175

1001019 chaglen Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

1001020 breakingnews Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people - @Reuters witness 

322 322,622

1001021 jonathanhaynes Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

54 50,642

1001022 karlsentk massive explosive in oslo city centre. suspected terror attack. government offices apparently targeted 

119 132,266

1001023 ajelive Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

180 159,993

1001024 breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

247 498,862

1001025 mpoppel First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

37 79,777

1001026 finansakrobat The political centre of Oslo just exploded. I was ten meters away from being dead. 

69 100,231

1001027 mpoppel REU: EXPLOSION IN CENTRAL OSLO INJURES SEVERAL PEOPLE-REUTERS WITNESS 

4 5,274

1001028 finansakrobat I repeat. Oslo was just hit by a huge terrorist attack 

149 123,638

1001029 skynewsbreak Reuters: Several people injured in explosion at Norwegian Government building in central Oslo 

59 39,903

1.0E+07 reutersflash Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

140 213,547

1001031 halagorani Report: Oslo explosion blows out windows in building where Prime Minister's office located. acc to witness. Checking. #Norway 

36 55,383

1001032 amnesty Secret docs reveal new #SaudiArabia ìAnti-Terrorî law would crush peaceful dissent http://owl.li/5KS9Y 

52 66,517

1001033 finansakrobat I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

-
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breakingnews Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people - @Reuters witness 

322 372,796

ajelive Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

274 290,781

breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

247 492,976

kennethandresenkennethandresen Eksplosjon i Oslo . Akersgata. #oslo #aftenposten http://t.co/e7aw3vz 

5 13,751

finansakrobat I repeat. Oslo was just hit by a huge terrorist attack 

100 96,382

jonathanhaynesjonathanhaynes Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

54 50,464

mpoppel First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

37 79,746

skynewsbreak Reuters: Several people injured in explosion at Norwegian Government building in central Oslo 

69 39,891

nunl Explosie in overheidsgebouw Oslo: http://op.nu.nl/qDeSDU 

25 5,955

mpoppel AP Norway: 'Many' injured after blast hits gov't office building in Oslo 

10 9,526

pegobry Big Explosion At Government Building In Downtown Oslo -- Many Injured http://t.co/DjlHdhf 

7 47,878

billhemmer BREAKING: An explosion in downtown Oslo. Norway. 

13 4,182

bbcworld An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

106 84,898

finansakrobat I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

184 159,378

osterlund Explosion i Oslo rapporterar NRK: Stor eksplosjon i Oslo sentrum - Norge - NRK Nyheter http://t.co/oHTtIlM 

7 7,166

journodave Street scenes show wounded being tended to in Oslo. No word on casualties 

10 42,784

zerohedge EUR/NOK prints fresh session high following news of an explosion in Oslo 

3 4,141

reutersflash Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 



140 213,525

journodave Pictures from Oslo coming in already. @chaglen twitpics this: http://twitpic.com/5tzple 

15 73,970

thenewsblotter RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

17 24,456

itv_news Reuters: Explosion in Oslo blows out most windows of government building housing Norwegian Prime Minister's office 

- -

Fri Jul 22 13:45:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 13:45:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 13:45:00 UTC+0200 2011

breaking Purported twitpic of Oslo explosion http://bit.ly/oPKC6v 

31 241,793

breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

257 653,268

bbcworld An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

107 84,875

breakingnews Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people - @Reuters witness 

342 363,374

ajelive Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

200 236,528

mpoppel First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

37 79,795

thejournal_ie BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://jrnl.ie/183891 #norway #oslo 

50 97,981

jonathanhaynesjonathanhaynes Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

44 50,641

journodave Pictures from Oslo coming in already. @chaglen twitpics this: http://twitpic.com/5tzple 

15 73,936

n24_de +EIL+ Explosion ersch¸ttert Oslo: Mehrere Geb‰ude im Stadtzentrum zerstˆrt. Gleich mehr auf http://t.co/DUIULk1 

30 25,360

karlsentk massive explosive in oslo city centre. suspected terror attack. government offices apparently targeted 

150 115,662

mpoppel AP Norway: 'Many' injured after blast hits gov't office building in Oslo 

10 9,526

p3nyheter FLASH: I Oslo har en kraftig explosion skadat flera personer och fˆrstˆrt byggnader i regeringskvarteren s‰ger NTB #fb 

24 23,277

kmosfjeld Herregud - se regjeringsbygget!! http://bit.ly/pzlnnq #Oslo 



37 29,798

finansakrobat I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

184 159,767

mpoppel AP: Offices being evacuated following blast in Oslo. 

- -

mpoppel REU: OSLO EXPLOSION BLOWS OUT MOST WINDOWS OF GOVERNMENT BUILDING HOUSING PRIME MINISTER'S OFFICE-REUTERS WITNESS 

17 14,462

mattyglesias Hearing reports of a major terrorist attack in Oslo on PM's office. 

17 9,312

rt_com Strong blast rocks downtown Oslo. several injured - witness reports #news 

13 11,650

karlsentk no reports on casualties yet. the explosion took place only about 15 min ago (15.30 local time) #oslo 

15 37,269

finansakrobat Oslo was hit by a huge bomb. 

18 9,850

maddowblog Developing: @breakingnews says big explosion in downtown Oslo. @finansakrobat says he was there. PM's office hit #Maddow 

19 7,570

itv_news Reuters: Explosion in Oslo blows out most windows of government building housing Norwegian Prime Minister's office 

6 3,243

reutersflash Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

140 213,543

gorken WTF?! http://t.co/obLXc6G Dette ser ikke mye ut som Oslo. Ligner mer på en krigssone. 

5 2,504

angelawieggersangelawieggers Fuck! Mega explosie. Explosie gouverment building tegen over ons geÎxplodeerd. What is happening? #Oslo 

19 20,538

halagorani Report: Oslo explosion blows out windows in building where Prime Minister's office located. acc to witness. Checking. #Norway 

36 55,399

alertanews24 URGENTE: ExplosiÛn en Oslo rompe mayorÌa de ventanas de la vivienda del primer ministro y hiere a varias personas. reporta agencia Reuters. 

16 27,870

thenewsblotter RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

17 24,456

lexytopping RT @JonathanHaynes: Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded 

16 22,496

chrismoranuk RT @JonathanHaynes: Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded in Oslo. Norway 

5 5,957



amaeryllis omg. RT @nycsouthpaw: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

12 31,318

lise_79 Omg. Explosion in Oslo city centre. There's actually been a bomb that's gone off. 

- -
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mpoppel PHOTO: People gather after blast rocks Oslo gov't building - http://twitpic.com/5tzsmx 

19 9,234

thejournal_ie BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://jrnl.ie/183891 #norway #oslo 

41 92,255

breakingnews Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people - @Reuters witness 

322 387,123

bbcworld An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

106 84,948

breaking Purported twitpic of Oslo explosion http://bit.ly/oPKC6v 

31 241,865

ajelive Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

174 293,030

breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

247 492,877

msnbc #Oslo blast: Updates. images here from @breakingnews: http://bit.ly/nLitqU 

13 6,739

finansakrobat I repeat. Oslo was just hit by a huge terrorist attack 

99 110,616

karlsentk massive explosive in oslo city centre. suspected terror attack. government offices apparently targeted 

119 95,677

mattyglesias Hearing reports of a major terrorist attack in Oslo on PM's office. 

17 9,312

chaglen Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -
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chaglen Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

325 499,852

breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

247 492,919

reuters FLASH: Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 



530 1,717,672

ajelive Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

174 294,409

mattyglesias Hearing reports of a major terrorist attack in Oslo on PM's office. 

17 9,263

thejournal_ie BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://jrnl.ie/183891 #norway #oslo 

41 91,687

finansakrobat I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

184 157,349

bbcworld An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

106 84,948

mpoppel First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

37 39,769

breaking Purported twitpic of Oslo explosion http://bit.ly/oPKC6v 

31 241,866

reutersflash Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

140 213,436

finansakrobat I repeat. Oslo was just hit by a huge terrorist attack 

99 110,636

karlsentk massive explosive in oslo city centre. suspected terror attack. government offices apparently targeted 

119 132,267

foxnews Domestic #Terror Threat? Janet Napolitano says U.S. cannot presume terrorists will come from abroad http://t.co/6yKUP1S 

19 11,331

msnbc #Oslo blast: Updates. images here from @breakingnews: http://bit.ly/nLitqU 

13 6,738

rbflemma Government offices in Oslo RT @andersheger: Regjeringsbygget tatt http://bit.ly/orDGoX 

14 51,435

jonathanhaynesjonathanhaynes Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

54 50,351

halagorani Link to a Norwegian report on explosion in Oslo (w/photo): http://bit.ly/ndZAYR #Norway 

174 500,858

jcaetanodias RT @mpoppel: First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

5 9,734

mpoppel AP Norway: 'Many' injured after blast hits gov't office building in Oslo 

10 9,527



rbflemma 20 seconds after the blast. #oslo RT @geirolav: Bilde fra eksplosjonen 20 sek etter at det smalt. #oslxplhttp://yfrog.com/kinyqpej 

118 96,817

mpoppel PHOTO: People gather after blast rocks Oslo gov't building - http://twitpic.com/5tzsmx 

19 9,231

journodave Pictures from Oslo coming in already. @chaglen twitpics this: http://twitpic.com/5tzple 

15 73,959

kmosfjeld Herregud - se regjeringsbygget!! http://bit.ly/pzlnnq #Oslo 

37 29,798

rodrigoebr FLASH: Offices are being evacuated in Oslo following explosion at PM's office. AP reports. 

4 19,521

karlsentk no reports on casualties yet. the explosion took place only about 15 min ago (15.30 local time) #oslo 

15 37,268

amaeryllis omg. RT @nycsouthpaw: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

12 31,302

follesoe More photos at #tv2 web sites - http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/eksplosjon-i-oslo-sentrum-3544362.html #oslo 

12 10,714

jonathanhaynesjonathanhaynes BREAKING Explosion blows out most windows of govt building housing Norway's prime minister's office in Oslo. injures several people -Reuters 

108 144,617

jeffersonobamajeffersonobama BREAKING: First Report: Several people injured by explosion at Norwegian prime minister's office in central Oslo 

4 2,533

journodave Monitoring the situation in Oslo after a large explosion hit the Government district. 

5 19,828

chuck_dizzle Re: the Oslo bombing. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Christians! 

2 4,068

kiranks *Breaking* : Norway's PM's office has likely seen a blast. Some injured - http://usat.ly/qeQknV #Oslo 

7 6,777

amnesty Secret docs reveal new #SaudiArabia ìAnti-Terrorî law would crush peaceful dissent http://owl.li/5KS9Y 

54 66,510

thinkprogress BREAKING: Major explosion in Oslo 

60 130,125

obsoletedogmaobsoletedogma RT @nycsouthpaw: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

4 5,502

pegobry Big Explosion At Government Building In Downtown Oslo -- Many Injured http://t.co/DjlHdhf 

7 47,884

n24_de +EIL+ Explosion ersch¸ttert Oslo: Mehrere Geb‰ude im Stadtzentrum zerstˆrt. Gleich mehr auf http://t.co/DUIULk1 



25 19,619

sirchamallow RT @Reuters: FLASH: Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters 

2 1,747

jamesburdett Hmm odd twitter has a story about a bomb in Oslo. BBC isn't covering it at all... 

- -

johanhufnagel An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

- -

damonrasti Och det fˆrsta man t‰nker nu n‰r det har exploderat i Oslo: SNƒLLA GUD. L≈T DET INTE VARA EN SVARTSKALLE! 

7 2,177

emanuelkarlstenemanuelkarlsten RT @BreakingNews: Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people 

10 4,276

skynewsbreak Reuters: Several people injured in explosion at Norwegian Government building in central Oslo 

69 39,905

onefinejay I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

- -

billhemmer BREAKING: An explosion in downtown Oslo. Norway. 

13 4,184

chaglen Bomb goes off in by office building in Oslo. Norway 

59 70,216

internazionale Norvegia. esplosione nei pressi dell'ufficio del premier a Oslo. Ci sarebbero dei feriti. REUTERS 

9 4,489

pwolodarski Tt-flash: En kraftig explosion i Oslo har skadat flera personer och fˆrstˆrt byggnader i regeringskvarteren. rapporterar NTB. 

9 7,506

vg_nett Eksplosjon i Regjeringskvartalet i Oslo: (VG Nett) Det har akkurat gått av en eksplosjon i Regjeringskvartalet i.. 

- -

lise_79 Omg. Explosion in Oslo city centre. There's actually been a bomb that's gone off. 

9 7,772

dascottonline pics from Oslo http://t.co/REC38UW #oslo 

- -

mpoppel REU: OSLO EXPLOSION BLOWS OUT MOST WINDOWS OF GOVERNMENT BUILDING HOUSING PRIME MINISTER'S OFFICE-REUTERS WITNESS 

24 23,307

albertmartnez Les finestres de l'edifici del Govern de Noruega a Oslo han saltat pels aires desprÈs d'una forta explosiÛ. Hi ha ferits. #oslo 

5 13,663

ahmed Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -



sjukskoterskan FLASH:Explosion i Oslo: http://bit.ly/nDrebB 

- -

ithks Eksplosjon i Regjeringskvartalet i Oslo http://t.co/2epXIQVhttp://t.co/LZiwEm5 BILDE: http://t.co/lKNxI1m 

- -

xwave21 #Oslo blast: Updates. images here from @breakingnews: http://bit.ly/nLitqU 

- -

joethedough Jesus http://t.co/UsTwQxD #oslo 

4 2,769

mepadraigreidymepadraigreidy Crikey (oslo explosion pic) http://t.co/pdSQALd. 

8 1,347

jboef Foto van binnenuit: http://twitpic.com/5tzple #oslo #explosie 

- -

hesttroa7 ≈ satan http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/eksplosjon-i-oslo-sentrum-3544362.html 

2 416

antareportnewsantareportnews #OSLO EXPLOSION BLOWS OUT MOST WINDOWS OF GOVERNMENT BUILDING HOUSING PRIME MINISTER'S OFFICE-REUTERS WITNESS #breakingnews 

7 17,631

foxnews Domestic #Terror Threat? Janet Napolitano says U.S. cannot presume terrorists will come from abroad http://t.co/6yKUP1S 

19 11,342

tololliteras RT @BBCWorld: An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

2 910

soopermexicansoopermexican Blast in Oslo hits offices. government buildings http://t.co/XCRGsmW#tcot #p2 

- -

mitchellrj Jesus http://t.co/UsTwQxD #oslo 

- -

hakantee FLASH: Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

- -

columbeurs Big Explosion At Government Building In Downtown Oslo -- Many Injured: Just breaking now... Please follow Busin.. 

- -

isabelmosk BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://jrnl.ie/183891 #norway #oslo 

- -

nairamk BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://t.co/9uuxbl9 #norway #oslo 

2 2,227

realclearworld Blast in Oslo hits offices. government buildings http://usat.ly/pYyDJl 

2 1,296

thenewsblotter RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 



17 24,456

alex_ogle First photo from scene of massive Oslo explosion. from @chaglen >> http://t.co/psKLfWR >via @JonathanHaynes 

16 20,775

adamclarkestesadamclarkestes There's been major terrorist attack in Oslo. and the pictures look terrifying twitpic.com/5tzsmx HT @chaglen 

2 2,468

phillipray #Oslo blast: Updates. images here from @breakingnews: http://bit.ly/nLitqU 

- -

mbiebusch Bild aus Oslo http://bit.ly/puhlop#explosion 

- -

gorken WTF?! http://t.co/obLXc6G Dette ser ikke mye ut som Oslo. Ligner mer på en krigssone. 

5 2,503

ajelive Twitter user @chaglen shares this image from the scene of the bomb blast in #Oslo. Norway http://twitpic.com/5tzsmx 

133 87,490

lexytopping RT @JonathanHaynes: Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded 

16 22,497

natalie_shaw RT @JonathanHaynes: BREAKING Explosion blows out most windows of govt building housing Norway's prime minister's office in Oslo -Reuters 

3 11,484

ttowntiffany Happy Birthday Tower of Terror http://t.co/irB5fMv 

- -

maddowblog Developing: @breakingnews says big explosion in downtown Oslo. @finansakrobat says he was there. PM's office hit #Maddow 

19 7,575

kevinbsullivan Blast in Oslo hits offices. government buildings http://usat.ly/pYyDJl 

- -

iaincollins Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

isabelmosk Explosie in Oslo. Hele voorkant van een gebouw weg http://bit.ly/pzlnnq 

- -

ethics13 Terrorism at Oslo 

- -

corbinhiar Uh oh. RT @thinkprogress BREAKING: Major explosion in Oslo 

- -

streetsofbeige @Machine_Drum @ossieonline @iamnightwave Patten @samoyed_ @DispatchAgency You ready for terror?!.. http://t.co/nr5BBkg #herecomethebombs 

6 17,480

adied Herregud - se regjeringsbygget!! http://bit.ly/pzlnnq #Oslo 

- -



pkfranz Purported twitpic of Oslo explosion http://bit.ly/oPKC6v 

- -

jakcadden Potential terrorist attack? RT @usatoday Blast in Oslo blows out government office building windows http://t.co/zdCE7xl 

- -

frkttj Herregud - se regjeringsbygget!! http://bit.ly/pzlnnq #Oslo 

- -

latentexistencelatentexistence Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

iglebekk Ser ut som en krigssone på bildet til TV2.no http://t.co/OoOJuY6 

2 1,128

daviden http://twitpic.com/5tzsmx oslo #ft71 

- -

itv_news This photo from @chaglen (via @MattieTK) of Oslo explosion: http://twitpic.com/5tzsmx 

11 5,213

dascottonline USA Today saying #Oslo #explosion hit the government buildings http://t.co/r6Ml2d6 

- -

guifitz PHOTO: People gather after blast rocks Oslo gov't building - http://twitpic.com/5tzsmx 

- -

bilalr Twitter user @chaglen shares this image from the scene of the bomb blast in #Oslo. Norway http://twitpic.com/5tzsmx 

4 1,322

dptoshniwal1 *Breaking* : Norway's PM's office has likely seen a blast. Some injured - http://usat.ly/qeQknV #Oslo 

- -

dw_76 Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

trader46 http://twitpic.com/5tzsmx oslo #ft71 

- -

trader46 http://twitpic.com/5tzple #ft71 more oslo 

- -

deanprocter #Norway Explosion http://www.thejournal.ie/explosion-reported-at-government-buildings-in-oslo-183891-Jul2011/?utm_source=shortlink 

- -

jochrrand Jeg kjente forøvrig smellet langt utti BÊrum. Jeg trodde det var et jordskjelv 

- -

sfoliveira First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

- -

eugenebl Stor eksplosjon i Oslo. regjeringskvartalet rammet http://bit.ly/pSUDXB 



58 85,129

irenie_m PHOTO: People gather after blast rocks Oslo gov't building - http://twitpic.com/5tzsmx via @mpoppel || #Norway 

- -

khaladk Pictures from Oslo coming in already. @chaglen twitpics this: http://twitpic.com/5tzple 

- -

davidhylander Government offices in Oslo RT @andersheger: Regjeringsbygget tatt http://bit.ly/orDGoX 

- -

miguelmas First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

- -

jim__sutton RT @breaking Purported twitpic of Oslo explosion http://t.co/oDJUaIx #primeminister 

- -

eugeniedfranvaleugeniedfranval RT @journodave: Street scenes show wounded being tended to in Oslo. No word on casualties 

- -

mennospiro RT @aaksterw: Oslo explosion prime ministers office http://bit.ly/nqxPqP 

- -

awaze Fˆrst jordskalv. nu explosion mitt i Oslo centrum. Flera ‰r skadade.. 

- -

joga_mijiggles +EIL+ Explosion ersch¸ttert Oslo: Mehrere Geb‰ude im Stadtzentrum zerstˆrt. Gleich mehr auf http://t.co/DUIULk1 

- -

vplus Explosion reported in Norway RT @chaglen Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

fatcatfx Explosion in central Oslo: Windows blown out in PMís office http://bit.ly/nXZOIz http://bit.ly/lKZpSJ 

- -

bjornario pics from Oslo http://t.co/REC38UW #oslo 

3 911

nyderoleary omg. RT @nycsouthpaw: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

larsenroed Government building in Oslo hit by explosion. Total chaos. Lots of people injured. http://t.co/94p0eX8 + http://t.co/9SZNDv0 

4 992

mariusbismo Eksplosjon i Oslo: http://t.co/byayOCy 

- -

flpatriot 20 seconds after the blast. #oslo RT @geirolav: Bilde fra eksplosjonen 20 sek etter at det smalt. #oslxplhttp://yfrog.com/kinyqpej 

- -

colrichardkempcolrichardkemp Explosion in PM's office on #Oslo. 

- -



journodave Street scenes show wounded being tended to in Oslo. No word on casualties 

3 3,659

zerohedge Bomb Explodes At Oslo Building Housing Prime Minister's Office http://is.gd/WaKEhx 

10 42,822
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breakingnews Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people - @Reuters witness 

322 385,969

chaglen Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

325 489,522

breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

247 494,455

bbcworld An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

106 85,127

karlsentk massive explosive in oslo city centre. suspected terror attack. government offices apparently targeted 

120 132,836

ajelive Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

174 292,942

rbflemma 20 seconds after the blast. #oslo RT @geirolav: Bilde fra eksplosjonen 20 sek etter at det smalt. #oslxplhttp://yfrog.com/kinyqpej 

81 97,142

finansakrobat I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

185 157,641

halagorani Link to a Norwegian report on explosion in Oslo (w/photo): http://bit.ly/ndZAYR #Norway 

74 501,148

ajelive Twitter user @chaglen shares this image from the scene of the bomb blast in #Oslo. Norway http://twitpic.com/5tzsmx 

133 87,661

jonathanhaynesjonathanhaynes Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

54 43,293

thejournal_ie BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://jrnl.ie/183891 #norway #oslo 

41 92,700

rbflemma Government offices in Oslo RT @andersheger: Regjeringsbygget tatt http://bit.ly/orDGoX 

14 51,517

jcaetanodias Mais imagens de Oslo. RT @zerohedge: From the source: http://is.gd/q8eZPN 

6 18,795

karlsentk no reports on casualties yet. the explosion took place only about 15 min ago (15.30 local time) #oslo 

53 37,449



kmosfjeld Herregud - se regjeringsbygget!! http://bit.ly/pzlnnq #Oslo 

38 29,829

thinkprogress BREAKING: Major explosion in Oslo 

51 116,377

follesoe More photos at #tv2 web sites - http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/eksplosjon-i-oslo-sentrum-3544362.html #oslo 

12 10,716

kiranks *Breaking* : Norway's PM's office has likely seen a blast. Some injured - http://usat.ly/qeQknV #Oslo 

7 6,777

jimpethokoukisjimpethokoukis RT @Reuters: Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people -witness 

5 3,153

jboef Dit zit goed fout. Parlementsgebouw weggeblazen: http://bit.ly/pzlnnq #oslo #explosie 

41 38,685

newshour AP: An explosion has damaged buildings in downtown Oslo. Norway; offices being evacuated 

14 12,781

roho2007 Government building in Oslo hit by explosion. Total chaos. Lots of people injured. http://t.co/94p0eX8 + http://t.co/9SZNDv0 

- -

finansakrobat I repeat. Oslo was just hit by a huge terrorist attack 

- -
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chaglen Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

329 649,822

halagorani Link to a Norwegian report on explosion in Oslo (w/photo): http://bit.ly/ndZAYR #Norway 

74 501,157

finansakrobat I repeat. Oslo was just hit by a huge terrorist attack 

99 110,335

breakingnews Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people - @Reuters witness 

350 414,133

breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

248 494,493

mattyglesias US TV news isn't covering it. but apparent explosions in downtown Oslo: http://t.co/GLosTqd 

21 14,557

bbcworld An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

106 84,245

karlsentk massive explosive in oslo city centre. suspected terror attack. government offices apparently targeted 

119 139,680



thejournal_ie BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://jrnl.ie/183891 #norway #oslo 

41 92,701

finansakrobat I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

184 157,666

breaking Purported twitpic of Oslo explosion http://bit.ly/oPKC6v 

31 242,826

rbflemma 20 seconds after the blast. #oslo RT @geirolav: Bilde fra eksplosjonen 20 sek etter at det smalt. #oslxplhttp://yfrog.com/kinyqpej 

81 86,875

ajelive Twitter user @chaglen shares this image from the scene of the bomb blast in #Oslo. Norway http://twitpic.com/5tzsmx 

133 87,699

reutersflash Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

- -
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nickkristof RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway! http://twitpic.com/5tzsmx (via @BlakeHounshell) 

160 129,158

halagorani Link to a Norwegian report on explosion in Oslo (w/photo): http://bit.ly/ndZAYR #Norway 

74 501,184

thinkprogress BREAKING: Major explosion in Oslo 

51 116,386

reuters FLASH: Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

540 1,115,564

breakingnews An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

247 494,735

ajelive Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

175 212,503

ajelive Twitter user @chaglen shares this image from the scene of the bomb blast in #Oslo. Norway http://twitpic.com/5tzsmx 

133 87,908

telegraph RT @telegraphworld: Breaking: explosion in government building in Oslo that houses the Norwegian Prime Minister's office. Story coming 

21 13,582

mattyglesias US TV news isn't covering it. but apparent explosions in downtown Oslo: http://t.co/GLosTqd 

21 14,660

karlsentk massive explosive in oslo city centre. suspected terror attack. government offices apparently targeted 

119 132,983

finansakrobat I repeat. Oslo was just hit by a huge terrorist attack 

99 110,347



zerohedge RT @jeremyt1982: @zerohedge FYI...3 members of al-Queda were arrested in Oslo 2 wks ago http://bbc.in/nKQew3 

18 15,345

colrichardkempcolrichardkemp Explosion in PM's office on #Oslo. 

3 3,663

rbflemma 20 seconds after the blast. #oslo RT @geirolav: Bilde fra eksplosjonen 20 sek etter at det smalt. #oslxplhttp://yfrog.com/kinyqpej 

81 97,159

antderosa Devastating image of damage in Oslo http://soup.ps/qrLJFX 

48 98,898

dondahlmann Das war aber sehr heftig! http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4180673.ece #Oslo 

8 2,658

jboef Dit zit goed fout. Parlementsgebouw weggeblazen: http://bit.ly/pzlnnq #oslo #explosie 

50 23,730

mpoppel First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://tinyurl.com/3qgujah 

37 79,931

bryansixone Explosion at Norwegian PM's office in Oslo 

14 3,703

newshour AP: An explosion has damaged buildings in downtown Oslo. Norway; offices being evacuated 

14 12,780

jonathanhaynesjonathanhaynes BREAKING Explosion blows out most windows of govt building housing Norway's prime minister's office in Oslo. injures several people -Reuters 

108 145,343

follesoe More photos at #tv2 web sites - http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/eksplosjon-i-oslo-sentrum-3544362.html #oslo 

12 10,716

f4f1 RT @mpoppel: First image from the scene in Oslo where an explosion has damaged a government building: http://t.co/P1iuj6C 

3 1,788

albertmartnez Primera imatge de l'explosiÛ d'Oslo. des de forÁa lluny. http://t.co/uGlxKhc …s a la seu del Govern. 

13 17,015

telegraphnews RT @telegraphworld: Breaking: explosion in government building in Oslo that houses the Norwegian Prime Minister's office. Story coming 

10 16,653

oscar_says Via @BreakingNews - An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

4 13,019

bbcworld An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

140 119,516

danagoldstein whoa look at this photo from Oslo PM's office. major terrorist attack http://bit.ly/nQutoY 

11 9,007

pwolodarski Bilder från Oslo. Illavarslande http://t.co/ntPOyuX 



20 25,347

mepadraigreidymepadraigreidy Crikey (oslo explosion pic) http://t.co/pdSQALd. 

8 1,851

maddowblog Developing: @breakingnews says big explosion in downtown Oslo. @finansakrobat says he was there. PM's office hit #Maddow 

19 7,593

carmelarios ExplosiÛn en Oslo. Foto. @JonathanHaynes: Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded 

28 27,602

fritjofd Ich wette das war ein Terroranschlag #Oslo 

5 4,006

finansakrobat I was just 10 meters from a huge bomb that went off in Oslo. Huge terrorist attack. The PMs office is blown up. 

184 154,929

jeffersonobamajeffersonobama BREAKING: First Report: Several people injured by explosion at Norwegian prime minister's office in central Oslo 

4 2,547

jono_warren Photo: large explosion damages buildings in #Oslo http://t.co/g4AsiSL /via @peterwalker99 

4 4,845

ilpost CíË stata una violenta esplosione a Oslo nel palazzo del primo ministro: http://bit.ly/n52dlf 

6 5,091

abrenna Eksplosjon i Regjeringskvartalet sa de på TV2. Da svitsjet jeg til Twitter så fort jeg kunne. 

7 6,384

skynews Explosion In Oslo Government Building http://bit.ly/r0uyGz 

18 19,962

karlsentk no reports on casualties yet. the explosion took place only about 15 min ago (15.30 local time) #oslo 

15 37,446

acorn RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway! http://t.co/r7i8VDm LT @blakehounshell 

7 2,021

journodave Street scenes show wounded being tended to in Oslo. No word on casualties 

10 42,870

jcaetanodias Mais imagens de Oslo. RT @zerohedge: From the source: http://is.gd/q8eZPN 

6 18,797

askbillmitchell Breaking News: An explosion occurred in Central Oslo Norway at a government facility. more details to come as soon it's learned. 

- -

bilalr Explosion in #Oslo - blows out most windows of government building that houses the prime ministers office. More details soon. 

12 54,353

finansakrobat Oslo was hit by a huge bomb. 

18 9,872



chaglen Bomb goes off in by office building in Oslo. Norway 

60 80,304

itv_news This photo from @chaglen (via @MattieTK) of Oslo explosion: http://twitpic.com/5tzsmx 

11 5,215

lorcanrk RT @HalaGorani: Link to a Norwegian report on explosion in Oslo (w/photo): http://bit.ly/ndZAYR #Norway (via @lizzieohreally ) 

4 21,570

finansakrobat The political centre of Oslo just exploded. I was ten meters away from being dead. 

69 100,847

skynewsbreak Reuters: Several people injured in explosion at Norwegian Government building in central Oslo 

110 79,411

jonathanhaynesjonathanhaynes Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

54 50,683

lise_79 Omg. Explosion in Oslo city centre. There's actually been a bomb that's gone off. 

9 7,776

johnei Explosion at the government building in Oslo minutes ago: Twitter is proving to be the best news channel so far. 

4 2,715

birgittaohlsson Oerhˆrt obehagligt! 15:40 FLASH: En kraftig explosion i Oslo har skadat flera personer och fˆrstˆrt byggnader i regeringskvarteren (TT) 

14 6,586

schreikrampf Explosion in #Oslo - Norwegen - http://t.co/yFPNBNn 

- -

nunl Explosie in overheidsgebouw Oslo: http://op.nu.nl/qDeSDU 

25 5,977

kmosfjeld Herregud - se regjeringsbygget!! http://bit.ly/pzlnnq #Oslo 

37 29,830

dondahlmann Oh! RT @BreakingNews: An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated. More details to come - AP 

5 1,581

niekvanoost Nog een foto van binnenuit een gebouw in #oslo #explosie: http://twitpic.com/5tzple en 1van met rook buiten: http://twitpic.com/5tzsmx 

- -

rt_com Strong blast rocks downtown Oslo. several injured - witness reports #news 

13 11,732

getify FLASH: Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

- -

businessinsiderbusinessinsider BIg Explosion At Government Building In Downtown Oslo -- Many Injured http://read.bi/ot2Vbu 

18 10,130

breaking Purported twitpic of Oslo explosion http://bit.ly/oPKC6v 



31 242,728

steven_de_jongsteven_de_jong Behoorlijk heftige explosie geweest in Oslo als je deze foto's ziet 

4 8,902

jannicke_mj Huge explosion in the Parliament building/block in Oslo. My apartment was shaking like it was an earthquake. Many people are injured. Scary. 

7 16,422

street_insider Oslo hit by alleged terror attack. sources say at the Political Centre. hearing Prime Minister may have died $NOK responding 

6 1,261

folin ping @simonstrand RT @SR_StudioEtt: Stor explosion i Oslo - Studio Ett sˆker folk på plats - ring på 08/784 7170 /Magnus Westberg. producent 

2 2,007

diaporesis What the hell? RT @acorn: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

4 7,494

djvonb Huge bomb in Oslo city centre. the Parlament is supposed to be the hit big time. VG and others are also in the impact zone. People hurt. 

11 7,321

chicagophotoshochicagophotosho RT @AJELive: Twitter user @chaglen shares this image from the scene of the bomb blast in #Oslo. Norway http://twitpic.com/5tzsmx 

- -

rutgerontwerp RT @nilicule: Holy crap. that doesn't look too good: http://j.mp/oHTP8y #oslo 

- -

stratosphear RT @breakingnews: Oslo explosion blows out most windows of govt. building housing prime minister's office. injures several people - @Reuters 

2 2,062

ebvrnos Wow. http://t.co/ENVbVin #noorwegen 

18 7,511

trygve_lie From Oslo: http://t.co/0rdKCFi 

- -

antderosa Devastating image of damage in Oslo http://soup.ps/qrLJFX 

38 98,916

runehak CNN kjører live om Oslo nå - mye usikkerhet preget nyhetsbildet. 

9 7,124

old_holborn Bloody hell. that's a big bang in Oslo http://bit.ly/pzlnnq 

2 672

crow74 Explosie in overheidsgebouw Oslo: http://op.nu.nl/p1RML5 

- -

fabricepelosi Grosse explosion au Political Center ‡ Oslo. 3/4 Ètages soufflÈs. 500/1000 personnes dans la zone selon @finansakrobat 

12 14,249

ettroo An explosion has damaged buildings in downtown Oslo; offices are being evacuated: OSLO. Norway ó An... http://wapo.st/o31Ijf #egypt #usa 

- -



angelawieggersangelawieggers Fuck! Mega explosie. Explosie gouverment building tegen over ons geÎxplodeerd. What is happening? #Oslo 

19 20,542

fedupusa RT @zerohedge Updated: Bomb Explodes At Oslo Building Housing Prime Minister's Office http://bit.ly/rawRXw #economy 

- -

alertanews24 URGENTE: ExplosiÛn en Oslo rompe mayorÌa de ventanas de la vivienda del primer ministro y hiere a varias personas. reporta agencia Reuters. 

16 27,963

erde O cholera. Explosion At Oslo Government Building Containing Prime Minister's Office. According To Reuters http://t.co/eIDLbTH via @skynews 

- -

niamhmcal Crikey (oslo explosion pic) http://t.co/pdSQALd. 

- -

jill5455 BREAKING: Major explosion in Oslo 

- -

france24 RT @AswatF24: An explosion has damaged buildings in downtown #Oslo; offices are being evacuated. several injured (Reuters) #norway 

7 4,666

rbflemma Government offices looks like a war zone 

2 1,516

shenfieldpete More photos at #tv2 web sites - http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/eksplosjon-i-oslo-sentrum-3544362.html #oslo 

- -

dophin11 BREAKING: Major explosion in Oslo 

- -

mpoppel Wow RT @AntDeRosa: Devastating image of damage in Oslo http://soup.ps/qrLJFX 

23 22,984

lrs Flinke klap http://gfx.nrk.no/rFRmURRuKEi1RxXGUj__ewUDM3DamjViA5fXWPrCrKeg.jpg #oslo 

- -

betsybroberg HELE bygget er knust http://t.co/NFKJBi1 

- -

samuelsentingesamuelsentinge Huge explosion in the governmentquarter in Oslo 

- -

mcsleazy Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

yelletieleman Heftig beeld van de explosie bij kantoor premier Noorwegen - http://bit.ly/pzlnnq 

- -

edbuclatin RT @thejournal_ie: BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://jrnl.ie/183891 #norway #oslo 

- -

galtsgirl On Deadline: Breaking News & Must-Read Stories: http://t.co/zSMNQN3 via @addthis 



- -

guardsman1812guardsman1812 US TV news isn't covering it. but apparent explosions in downtown Oslo: http://t.co/GLosTqd 

- -

lasbragasrotas Stor eksplosjon i Oslo sentrum - Norge - NRK Nyheter http://t.co/ktUlU5Q Ale. algun noruego traductor? 

- -

stevebeste @chaglen http://twitpic.com/5tzsmx - Pic caption says entire block in Oslo has exploded... 

- -

digitalppmike #Oslo Une autre image de l'explosion http://bit.ly/rqZK3U (thanks to @stoffen) 

- -

obsoletedogmaobsoletedogma RT @nycsouthpaw: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

4 5,505

freeskier1978 RT @danielbaer: Ui ui uiÖExplosion in Oslo: http://t.co/uoi0pCJ 

- -

peterkgeogheganpeterkgeoghegan US TV news isn't covering it. but apparent explosions in downtown Oslo: http://t.co/GLosTqd 

- -

kerstinulusoy ouch. stor explosion i oslo: http://t.co/Wuowi4u 

- -

iainaitch Photo: large explosion damages buildings in #Oslo http://t.co/g4AsiSL /via @peterwalker99 

- -

jeanette_f Eksplosjon har blåst ut vinduer i flere etasjer i regjeringskvartalet i Oslo. Det ligger folk på gata og blør http://nrk.no/tekst-tv/103/ 

- -

ramonvanbiljouwramonvanbiljouw Wow dit is heftig #oslo #explosie http://t.co/gtYacc9 

6 2,807

sondakikahaberisondakikahaberi NorveÁ'in baskenti Oslo'da Basbakanin ofisinin ˆn¸nde siddetli patlama meydana geldi. - Reuters http://bit.ly/rtqzaF http://bit.ly/oqEhOI 

- -

ohonestly Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

beabonal ExplosiÛn en Oslo. Foto. @JonathanHaynes: Picture from Oslo: RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded 

- -

mathiasrichel Heftige Explosion in Oslo: http://t.co/9zz1N0R (via @DonDahlmann) 

- -

emergencynet *FLASH* Blast in Oslo hits offices. government buildings - On Deadline - USATODAY.com http://t.co/2QOts5x via @USATODAY 

- -

rav1no #BREAKING: Bomb goes off in Oslo. targets Norway's Prime Ministers office..latest pictures >> http://ow.ly/5KToH #Oslo #Noway 

- -



ibishblog Link to a Norwegian report on explosion in Oslo (w/photo): http://bit.ly/ndZAYR #Norway 

- -

lacuscurtius Pictures of Oslo explosion http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4180673.ece 

- -

peterkwint Dit zit goed fout. Parlementsgebouw weggeblazen: http://bit.ly/pzlnnq #oslo #explosie 

- -

bbcnews_tickerbbcnews_ticker Explosion reported outside the prime minister's office in the Norwegian capital. Oslo http://bbc.in/ondt94 

- -

bartfeikens Dit zit goed fout. Parlementsgebouw weggeblazen: http://bit.ly/pzlnnq #oslo #explosie 

- -

palisadesberlin Das war aber sehr heftig! http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4180673.ece #Oslo 

- -

antareportnewsantareportnews another pic from #Oslo explosion http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4180673.ece #breakingnews 

- -

blacksea_nl Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway! http://t.co/8mU0xva araciligiyla @twitpic 

- -

kmbtweets Link to a Norwegian report on explosion in Oslo (w/photo): http://bit.ly/ndZAYR #Norway 

- -

theangryindian AIUK : Saudi Arabia: Proposed anti-terror law would strangle peaceful protest http://ow.ly/5KTlZ 

- -

jamieandrews Twitter user @chaglen shares this image from the scene of the bomb blast in #Oslo. Norway http://twitpic.com/5tzsmx 

- -

thejournal_ie BREAKING: Explosion at Prime Minister's office in Oslo moments ago - http://jrnl.ie/183891 #norway #oslo 

41 92,723

onemigzy Terrorists hit Oslo. Thoughts and prayers are with them 

- -

teilerdoehrden Bombenanschlag in Oslo RT @zerohedge: From the source: http://is.gd/q8eZPN #aftenposten 

2 517

omerosen RT @chaglen: Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

vicki_lieks Das war aber sehr heftig! http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4180673.ece #Oslo 

- -

mccarthyryanj Link to a Norwegian report on explosion in Oslo (w/photo): http://bit.ly/ndZAYR #Norway 

- -

verbalstrahl Twitter user @chaglen shares this image from the scene of the bomb blast in #Oslo. Norway http://twitpic.com/5tzsmx 



- -

onemigzy whoa look at this photo from Oslo PM's office. major terrorist attack http://bit.ly/nQutoY 

- -

zekejmiller RT @AntDeRosa: Devastating image of damage in Oslo http://j.mp/qlfIk8 

- -

de_pers Explosie bij kantoor premier Noorwegen: In de omgeving van een regeringsgebouw in de Noorse hoofdstad Oslo heeft.. 

3 2,815

zpleat @KagroX USA Today has a brief report on it: http://t.co/4dtQ4nB 

- -

lizzie363 RT @jeremyt1982: @zerohedge FYI...3 members of al-Queda were arrested in Oslo 2 wks ago http://bbc.in/nKQew3 

- -

albertmartnez Primera imatge de l'explosiÛ d'Oslo. des de forÁa lluny. http://t.co/uGlxKhc …s a la seu del Govern. 

13 17,016

nilslindstrom Explosion - Ekots reporter redan på v‰g till Oslo: http://t.co/BXdncRE 

- -

Fri Jul 22 13:51:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 13:51:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 13:51:00 UTC+0200 2011

bbcbreaking A 'huge explosion' damages government buildings and injures several people in central #oslo http://bbc.in/nKkcAQ 

500 340,170

antderosa Devastating image of damage in Oslo http://soup.ps/qrLJFX 

38 123,008

chaglen Unreal. An entire block has exploded! Huge explosion rocks Oslo. Norway 

- -

Fri Jul 22 13:52:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 13:52:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 13:52:00 UTC+0200 2011

nickkristof RT @BBCWorld: An explosion damages government building housing prime minister's office in downtown Oslo. Reuters reports 

62 43,543

bbcbreaking A 'huge explosion' damages government buildings and injures several people in central #oslo http://bbc.in/nKkcAQ 

500 349,068

reuters FLASH: Oslo explosion blows out most windows of govt building housing prime minister's office. injures several people - Reuters witness 

- -

Fri Jul 22 17:56:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 17:56:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 17:56:00 UTC+0200 2011

201001 bjornjarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

24 17,658

201002 hax Dagbladet.no rapporterar om skottlossning utanför Oslo (Utøya). Uppgiften dock obekr‰ftad. 

2 6,467

201003 stihar Det er kommet meldinger om skyting på Utøya. Ungdommer svømmer bort. Sak på Dagbladet.no straks. 



12 84,681

201004 odarygh Utøya-skyting ikke bekreftet, men fra mange kilder. Ingen av dem media. 

13 3,028

201005 karinabraham hva skjer på utøya. kan noen pls underbygge påstander? 

2 5,172

201006 lokalmagasinet RT @BjornJarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

- -

201007 mortenmyksvoll RT @Jon_Lien: Hva i helvete? RT @FrkTiril: Det er skyting på Utøya, lillesøstra mi er der og ringte hjem nå! 

8 8,272

201008 frktiril Det er skyting på Utøya, lillesøstra mi er der og ringte hjem nå! 

23 14,843

201009 frihagen Shots are reportedly being fired at Norwegian Labour Party Youth Organisation Summer Camp at Utøya, outside Oslo. #WHYS 

9 7,481

Fri Jul 22 17:57:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 17:57:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 17:57:00 UTC+0200 2011

202001 bjornjarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

24 17,658

202002 frktiril Det er skyting på Utøya, lillesøstra mi er der og ringte hjem nå! 

23 14,844

202003 stihar Det er kommet meldinger om skyting på Utøya. Ungdommer svømmer bort. Sak på Dagbladet.no straks. 

12 8,464

202004 andreasbran Kan bekrefte skyting på utøya 

117 13,301

202005 kjetilvevle Noen skyter på Utøya. Oppdater politiet!! 

75 40,896

202006 bjornjarle Det er LANGT til fastlandet fra Utøya. 

3 2,314

202007 bjornjarle Oi! Skuddveksling på Utøya. AUFs sommerleir evakueres. 

22 17,049

202008 bjornjarle Oi! Unge AUF'ere har lagt på svøm fra Utøya på flukt fra skuddvekslingen...!! 

10 6,151

202009 karinabraham hva skjer på utøya. kan noen pls underbygge påstander? 

2 5,172

202010 bthansen Meldt om skyting på Utøya. Fikk beskjed nå. Politiet på vei. 

32 44,491

202011 ostepoppers Jeg vet ikke lengre hva som er sant eller ei, men er det for faen meg skyteepisode på Utøya?! 



8 10,414

202012 mortenmyksvoll RT @Jon_Lien: Hva i helvete? RT @FrkTiril: Det er skyting på Utøya, lillesøstra mi er der og ringte hjem nå! 

8 8,272

202013 odarygh Utøya-skyting ikke bekreftet, men fra mange kilder. Ingen av dem media. 

3 3,028

202014 ems92 @Motwitrer http://t.co/j5XLGlU tydeligvis er skyting på utøya bekreftet 

3 2,920

202015 naomishadow @_cathrinetangen http://t.co/fMklU90 Les det om utøya... FRIDA ER DER!!!!!! 

- -

202016 blockvagle Hører rykter om skyting på Utøya. Stemmer dette? 

15 4,174

Fri Jul 22 17:58:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 17:58:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 17:58:00 UTC+0200 2011

203001 odarygh Utøya-skyting ikke bekreftet, men fra mange kilder. Ingen av dem media. 

3 328

203002 andreasbran Kan bekrefte skyting på utøya 

17 13,301

203003 bjornjarle Det er LANGT til fastlandet fra Utøya. 

3 2,314

203004 bjornjarle Oi! Unge AUF'ere har lagt på svøm fra Utøya på flukt fra skuddvekslingen...!! 

10 6,151

203005 bthansen Meldt om skyting på Utøya. Fikk beskjed nå. Politiet på vei. 

32 44,491

203006 stihar Det er kommet meldinger om skyting på Utøya. Ungdommer svømmer bort. Sak på Dagbladet.no straks. 

12 8,464

203007 motwitrer Politikilde bekrefter skyting på Utøya Flere personer er skutt på AUF-leiren på Utøya. Kilde: dagbladet Dette blir bare sykere og SYKERE 

7 3,264

203008 bjornjarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

24 17,658

203009 ojacobsen Folk svømmer fra 'AUFs sommerleir på Utøya. Det er lyder av skuddveksling. #Osloexpl Flere personer er skutt. 

9 4,514

203010 superliselotte Flere kilder melder at det er en skyteepisode på Utøya. Ungdommer svømmer ifølge vitner bort fra øya. #Dagbladet #Bombeioslo 

13 2,163

203011 motwitrer @Motwitrer http://t.co/j5XLGlU tydeligvis er skyting på utøya bekreftet 

- -

203012 gislevonen @OdaRygh @karinabraham http://t.co/j5XLGlU 



- -

203013 frktiril Det er skyting på Utøya, lillesøstra mi er der og ringte hjem nå! 

23 14,843

203014 kristianmyrseth Dette er helt sykt! Hvorfor angriper noen AUFs sommerleir på Utøya? Meldes om skyting og ungdommer som svømmer bort fra øya! 

16 3,545

203015 naomishadow @_cathrinetangen http://t.co/fMklU90 Les det om utøya... FRIDA ER DER!!!!!! 

- -

Fri Jul 22 17:59:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 17:59:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 17:59:00 UTC+0200 2011

204001 odarygh http://t.co/LW5xR77 Skyting på utøya bekreftet. 

15 13,205

204002 bjornjarle Oi! Skuddveksling på Utøya. AUFs sommerleir evakueres. 

22 17,043

204003 frktiril Det er skyting på Utøya, lillesøstra mi er der og ringte hjem nå! 

23 14,843

204004 bjornjarle Oi! Unge AUF'ere har lagt på svøm fra Utøya på flukt fra skuddvekslingen...!! 

10 6,151

204005 bjornjarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

24 17,658

204006 motwitrer Politikilde bekrefter skyting på Utøya Flere personer er skutt på AUF-leiren på Utøya. Kilde: dagbladet Dette blir bare sykere og SYKERE 

7 3,264

204007 superliselotte Flere kilder melder at det er en skyteepisode på Utøya. Ungdommer svømmer ifølge vitner bort fra øya. #Dagbladet #Bombeioslo 

3 2,163

204008 bthansen Meldt om skyting på Utøya. Fikk beskjed nå. Politiet på vei. 

32 44,491

204009 bjornjarle Det er LANGT til fastlandet fra Utøya. 

3 2,314

204010 gislio Police in #Norway also dealing with a shooting at a youth camp in Utøya - #oslo 

4 6,187

204011 odarygh http://t.co/LW5xR77 Skyting på utøya bekreftet. 

14 13,205

204012 stulrix Skyting på Utøya bekreftet, ifølge Dagbladet 

5 1,571

204013 janfredrikb @Motwitrer http://t.co/j5XLGlU tydeligvis er skyting på utøya bekreftet 

- -

204014 jvik Norwegian News Paper dagbladet confirms shooting in AUF summer camp http://bit.ly/oiYroc #WHYS 



2 258

204015 roghau nrk.no - Politiet bekrefter at det er skyting på AUF-leiren på Utøya. Flere skal være skadd. #osloexpl 

17 7,371

204016 runarnygaard Alle rundt utøya med båt må komme seg ut og hjelpe til! 

92 108,912

204017 ojacobsen Folk svømmer fra 'AUFs sommerleir på Utøya. Det er lyder av skuddveksling. #Osloexpl Flere personer er skutt. 

9 4,514

204018 olaman Db melder om skyting på AUF-leir Utøya http://bit.ly/oiYroc #oslobomb

- -
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205001 haakonkvaern Statsministeren bekrefter "krisitsk situasjon på utøya". 

6 8,450

205002 haaviksenior Stoltenberg bekrefter en kritisk situasjon på Utøya (AUF) ! 

10 7,173

205003 motwitrer Politikilde bekrefter skyting på Utøya Flere personer er skutt på AUF-leiren på Utøya. Kilde: dagbladet Dette blir bare sykere og SYKERE 

7 3,265

205004 odarygh http://t.co/LW5xR77 Skyting på utøya bekreftet. 

14 13,205

205005 batcheeba Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 

11 18,404

205006 bthansen Meldt om skyting på Utøya. Fikk beskjed nå. Politiet på vei. 

34 51,866

205007 bjornjarle Oi! Unge AUF'ere har lagt på svøm fra Utøya på flukt fra skuddvekslingen...!! 

10 6,152

205008 andreasbran Kan bekrefte skyting på utøya 

17 13,304

205009 roghau nrk.no - Politiet bekrefter at det er skyting på AUF-leiren på Utøya. Flere skal være skadd. #osloexpl 

17 7,369

205010 runarnygaard Alle rundt utøya med båt må komme seg ut og hjelpe til! 

92 108,923

205011 dingsebomsen Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya, ifølge Dagbladet http://j.mp/oQirx4 

- -

205012 mariushelgaa NRK melder om skyting på Utøya! http://is.gd/mW8wzH #AUF 

- -

205013 unnievang - Skyteepisode på Utøya - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no: http://t.co/AbnczIn via @addthis 



2 2,758

205014 bjornjarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

24 17,660

205015 kristianmyrseth Dette er helt sykt! Hvorfor angriper noen AUFs sommerleir på Utøya? Meldes om skyting og ungdommer som svømmer bort fra øya! 

6 3,546

205016 cbaar Unconfirmed reports of gunfire at Norwegian Labour Party Youth Camp at Utøya. Several people reportedly shot. 

7 16,168

205017 thyges1 Stoltenberg bekrefter alvorlig hendelse på Utøya 

4 6,187

205018 gislio Police in #Norway also dealing with a shooting at a youth camp in Utøya - #oslo 

9 7,481

205019 frihagen Shots are reportedly being fired at Norwegian Labour Party Youth Organisation Summer Camp at Utøya, outside Oslo. #WHYS 

- -

205020 torillj Skyting på Utøya bekreftet, ifølge Dagbladet 

- -

205021 kkbfilm Skyting på Utøya bekreftet, ifølge Dagbladet 

- -

205022mortenjorgensen @Motwitrer http://t.co/j5XLGlU tydeligvis er skyting på utøya bekreftet 

- -

205023 aardis Db melder om skyting på AUF-leir Utøya http://bit.ly/oiYroc #oslobomb 

- -

205024 essonet #utøya #auf #skyting RT @Motwitrer: http://bit.ly/oiYroc 

- -

205025 stihar Det er kommet meldinger om skyting på Utøya. Ungdommer svømmer bort. Sak på Dagbladet.no straks. 

12

205026 houseofhenrik http://t.co/tpzb8JC Hva i svart er det som skjer!? 

-

205027 kjetilkjaer NRK melder om skyting på Utøya. Hva skjer egentlig 

-

205028 ahaavie #osloexpl Skyting på Utøya (APs sommerleir) http://t.co/0iGaXN9 

-
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206001 haaviksenior Stoltenberg bekrefter en kritisk situasjon på Utøya (AUF) ! 

10 7,173

206002 bthansen Meldt om skyting på Utøya. Fikk beskjed nå. Politiet på vei. 



32 44,492

206003 odarygh http://t.co/LW5xR77 Skyting på utøya bekreftet. 

14 13,205

206004 thyges1 Stoltenberg bekrefter alvorlig hendelse på Utøya 

13 26,671

206005 roghau nrk.no - Politiet bekrefter at det er skyting på AUF-leiren på Utøya. Flere skal være skadd. #osloexpl 

17 7,369

206006 bthansen Stoltenberg er ikke på Utøya. Skulle dit lørdag. 

5 2,734

206007 gislio Police in #Norway also dealing with a shooting at a youth camp in Utøya - #oslo 

4 6,187

206008 batcheeba Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 

11 18,404

206009 runarnygaard Alle rundt utøya med båt må komme seg ut og hjelpe til! 

102 122,429

206010 kristianmyrseth Dette er helt sykt! Hvorfor angriper noen AUFs sommerleir på Utøya? Meldes om skyting og ungdommer som svømmer bort fra øya! 

6 3,546

206011 haakonkvaern Statsministeren bekrefter "krisitsk situasjon på utøya". 

6 8,450

206012 saihtamen http://t.co/LW5xR77 Skyting på utøya bekreftet. 

- -

206013 stihar Det er kommet meldinger om skyting på Utøya. Ungdommer svømmer bort. Sak på Dagbladet.no straks. 

12 8,463

206014 fpu_no Det snakkes om skyteepisode på Utøya. Stoltenberg bekrefter "kritiske meldinger" på TV2. Våre tanker er med dere, @aufnorge! 

5 1,351

206015 motwitrer Politikilde bekrefter skyting på Utøya Flere personer er skutt på AUF-leiren på Utøya. Kilde: dagbladet Dette blir bare sykere og SYKERE 

7 3,265

206016 elinephoto Skyting på Utøya bekreftet, ifølge Dagbladet 

- -

206017 ojacobsen Folk svømmer fra 'AUFs sommerleir på Utøya. Det er lyder av skuddveksling. #Osloexpl Flere personer er skutt. 

9 4,514

206018 lacy_laplante Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 

- -

206019 knotten9 - Skudd løsnet på Utøya - Norge - NRK Nyheter http://t.co/q4GxC6W 

- -



206020 starspunoid @stagen http://bit.ly/oiYroc 

- -

206021 arnfinnhs @simenjw http://t.co/9vu9FkM 

- -

206022 tonebjorndal Ubekreftede meldinger om skyting på Utøya http://t.co/Zerc6B5 ?? 

- -

206023 charlottejhov Men hva er det som skjer i dag?? Skyting på AUF-leir på #Utoya http://t.co/BIi5qHZ 

- -
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207001 ketilbstensrud Norwegian PM: "There is a critical situation at Utøya," and several ongoing operations as we speak."" < I've no idea what's happening at Utøya "

31 57,779

207002 haakonkvaern Statsministeren bekrefter "krisitsk situasjon på utøya". 

6 8,450

207003 thyges1 Stoltenberg bekrefter alvorlig hendelse på Utøya 

13 26,671

207004 andreasbran Kan bekrefte skyting på utøya 

17 13,304

207005 roghau nrk.no - Politiet bekrefter at det er skyting på AUF-leiren på Utøya. Flere skal være skadd. #osloexpl 

17 7,369

207006 batcheeba Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 

11 18,404

207007 runarnygaard Alle rundt utøya med båt må komme seg ut og hjelpe til! 

92 108,923

207008 bthansen Stoltenberg er ikke på Utøya. Skulle dit lørdag. 

5 2,734

207009 fpu_no Det snakkes om skyteepisode på Utøya. Stoltenberg bekrefter "kritiske meldinger" på TV2. Våre tanker er med dere, @aufnorge! 

5 1,351

207010 haaviksenior Stoltenberg bekrefter en kritisk situasjon på Utøya (AUF) ! 

10 1,173

207011 ojacobsen Folk svømmer fra 'AUFs sommerleir på Utøya. Det er lyder av skuddveksling. #Osloexpl Flere personer er skutt. 

9 4,514

207012 gislio Police in #Norway also dealing with a shooting at a youth camp in Utøya - #oslo 

4 6,187

207013 olvew Politikilde bekrefter skyting på Utøya: http://bit.ly/oiYroc 

- -



207014 karinabraham hva skjer på utøya. kan noen pls underbygge påstander? 

2 5,172

207015 stihar Det er kommet meldinger om skyting på Utøya. Ungdommer svømmer bort. Sak på Dagbladet.no straks. 

12 8,463

207016 karinabraham db.no: several ppl shot on #utøya according to police source 

2 1,177

207017 kristianmyrseth Dette er helt sykt! Hvorfor angriper noen AUFs sommerleir på Utøya? Meldes om skyting og ungdommer som svømmer bort fra øya! 

6 3,546

207018 saihtamen Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 

- -

207019 jungtweet - Skyteepisode på Utøya - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no: http://t.co/AbnczIn via @addthis 

- -

207020 solvik_liberal http://www.dagbladet.no/2011/07/22/nyheter/utoya/terror/oslo/17415425/ omUtøya. 

- -

207021 odysseynorge - Skyteepisode på Utøya - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no: http://t.co/AbnczIn via @addthis 

- -

207022 masterdalshei NRK melder om skyting på Utøya! http://is.gd/mW8wzH #AUF 

- -

207023 bjornjarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

24 17,660

207024 kjerstia RT @jvik Norwegian News Paper dagbladet confirms shooting in AUF summer camp http://bit.ly/oiYroc #WHYS 

- -

207025 odarygh http://t.co/LW5xR77 Skyting på utøya bekreftet. 

14 13,205

207026 bjornjarle Oi! Skuddveksling på Utøya. AUFs sommerleir evakueres. 

22 17,050

207027 motwitrer Politikilde bekrefter skyting på Utøya Flere personer er skutt på AUF-leiren på Utøya. Kilde: dagbladet Dette blir bare sykere og SYKERE 

7 3,265

207028 adrogne Fy faen... Skyting på Utøya 

3 566

207029 mingebretsen Flere personer svømmer nå vekk fra Utøya http://t.co/1ycB1Ar 

- -

207030 bjornjarle Oi! Unge AUF'ere har lagt på svøm fra Utøya på flukt fra skuddvekslingen...!! 

10 6,152

207031 zynne_ Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 



- -

207032 nordheim Herregud! Kva skjer med Norge! Bombeksplosjon i Regjeringskvartalet og skyting på Utøya 

- -

207033 superliselotte Flere kilder melder at det er en skyteepisode på Utøya. Ungdommer svømmer ifølge vitner bort fra øya. #Dagbladet #Bombeioslo 

3 2,164

207034 mariamikkelsen Skyting på Utøya, AUFs sommerleir 

- -

207035 strandhei Reading: "- Skyteepisode på Utøya - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no"( http://twitthis.com/7yhw4c ) 

- -

207036 haakonnore - Skudd løsnet på Utøya - Norge - NRK Nyheter http://t.co/HHrLd7y 

- -

207037 lacy_laplante @runehak Det er bekreftet http://t.co/uiviZoV 

- -

207038 anolytic #osloepl-related? http://bit.ly/mW5wQd Seems odd. 

- -

207039 tsobstad #osloexpl Skyting på Utøya (APs sommerleir) http://t.co/0iGaXN9 

- -

207040 arnfinnhs @martingruner http://t.co/9vu9FkM Jens har også bekrefta dette visstnok, men usikker på kilden for det. 

- -
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208001 ketilbstensrud Norwegian PM: "There is a critical situation at Utøya," and several ongoing operations as we speak."" < I've no idea what's happening at Utøya "

31 57,778

208002 eugenebl Sak om Utøya, meldinger om at flere personer er skutt: http://bit.ly/oiYroc 

23 33,923

208003 odarygh http://t.co/LW5xR77 Skyting på utøya bekreftet. 

14 13,205

208004 krishansen19 En mann skryter vilt rundt seg med håndvåpen på AUF-sommerleir på utøya! 

8 4,583

208005 andreasbran Kan bekrefte skyting på utøya 

17 13,304

208006 bthansen Stoltenberg er ikke på Utøya. Skulle dit lørdag. 

5 2,734

208007 thyges1 Stoltenberg bekrefter alvorlig hendelse på Utøya 

13 27

208008 frihagen Shots are reportedly being fired at Norwegian Labour Party Youth Organisation Summer Camp at Utøya, outside Oslo. #WHYS 



9 7,481

208009 batcheeba Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 

11 18,404

208010 roghau nrk.no - Politiet bekrefter at det er skyting på AUF-leiren på Utøya. Flere skal være skadd. #osloexpl 

17 7,369

208011 kristianmyrseth Dette er helt sykt! Hvorfor angriper noen AUFs sommerleir på Utøya? Meldes om skyting og ungdommer som svømmer bort fra øya! 

6 3,546

208012 cbaar Unconfirmed reports of gunfire at Norwegian Labour Party Youth Camp at Utøya. Several people reportedly shot. 

7 16,168

208013 ostepoppers Jeg vet ikke lengre hva som er sant eller ei, men er det for faen meg skyteepisode på Utøya?! 

8 10,415

208014 dagensoutfit http://t.co/LW5xR77 Skyting på utøya bekreftet. 

- -

208015 stihar Det er kommet meldinger om skyting på Utøya. Ungdommer svømmer bort. Sak på Dagbladet.no straks. 

12 8,463

208016 thomas_heger En ulykke kommer sjelden alene: Skudd løsnet på Utøya http://t.co/ya5FPN8 

17 4,557

208017 bjornjarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

24 17,660

208018 gunhili Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 

- -

208019 jerlerup RT @karinabraham: db.no: several ppl shot on #utøya according to police source. http://t.co/Yo0aZu0 #svpol 

1 274

208020 runarnygaard Alle rundt utøya med båt må komme seg ut og hjelpe til! 

92 108,923

208021 junebre Skyting på Utøya? På AUF sin sommerleir? #osloexpl http://bit.ly/oVdMbc 

- -

208022fatamorganaa84 @krikkert så nettopp dette på db: http://www.dagbladet.no/2011/07/22/nyheter/utoya/terror/oslo/17415425/ 

- -

208023 frankeivind @JanEvensen2 Står noe om det på Dagladet http://bit.ly/n5hByV 

- -

208024 fpu_no Det snakkes om skyteepisode på Utøya. Stoltenberg bekrefter "kritiske meldinger" på TV2. Våre tanker er med dere, @aufnorge! 

5 1,351

208025 ojacobsen Folk svømmer fra 'AUFs sommerleir på Utøya. Det er lyder av skuddveksling. #Osloexpl Flere personer er skutt. 

9 4,514



208026 josmoen Gråter for det som skjer på Utøya. Flere skutt 

3 2,302

208027 alexanderfa Hva skjer på Utøya?? 

- -

208028 harling Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/7naJNt8 

- -

208029 mikkelfg Flere skudd avfyrt på Utøya i Buskerud http://t.co/PLolZU3 via @vgnett 

- -

208030 tness72 Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/AbJZqE3 What the fuck is happening in Oslo!!!! 

- -

208031marieharbodahle RT @jvik Norwegian News Paper dagbladet confirms shooting in AUF summer camp http://bit.ly/oiYroc #WHYS 

- -
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209001 ketilbstensrud Norwegian PM: "There is a critical situation at Utøya," and several ongoing operations as we speak."" < I've no idea what's happening at Utøya "

31 57,778

209002 runarnygaard Alle rundt utøya med båt må komme seg ut og hjelpe til! 

92 108,923

209003 thomas_heger En ulykke kommer sjelden alene: Skudd løsnet på Utøya http://t.co/ya5FPN8 

7 4,557

209004 stigvoll Folk er skutt på Utøya. Ungdommer svømmer vekk fra øya, skriver Dagbladet: http://t.co/jIPkbI1 #osloexpl 

- -

209005 rvalhammer Herregud. Jeg har jo halve vennegjengen min på Utøya. Nå er jeg i sjokk. Hva skjer? Håper ingen blir drept på Utøya. #osloxpl 

2 2,090

209006 roztad En mann skyter vilt rundt seg på AUF- sommerleir. Flere legger på svøm bort fra stedet! 

6 1,791

209007 haaviksenior Stoltenberg bekrefter en kritisk situasjon på Utøya (AUF) ! 

10 7,174

209008 oysteinj Dagbladet om Utøya, http://bit.ly/oiYroc 

- -

209009 krishansen19 En mann skryter vilt rundt seg med håndvåpen på AUF-sommerleir på utøya! 

8 4,583

209010 thyges1 Stoltenberg bekrefter alvorlig hendelse på Utøya 

13 26,673

209011 eugenebl Sak om Utøya, meldinger om at flere personer er skutt: http://bit.ly/oiYroc 

23 33,925



209012 mjselvig En ulykke kommer sjelden alene: Skudd løsnet på Utøya http://t.co/ya5FPN8 

- -

209013 bjornjarle Får bekreftet fra flere at det ER skuddveksling på Utøya, og at politiet er på vei. 

24 17,657

209014 andreasbran Kan bekrefte skyting på utøya 

17 13,305

209015 jochrrand db - Politikilde bekrefter meldinger om skyting på Utøya - http://is.gd/knefbw #oslxpl 

6 3,380

209016 odysseynorge Folk er skutt på Utøya. Ungdommer svømmer vekk fra øya, skriver Dagbladet: http://t.co/jIPkbI1 #osloexpl 

- -

209017 stihar Det er kommet meldinger om skyting på Utøya. Ungdommer svømmer bort. Sak på Dagbladet.no straks. 

12 8,465

209018 bthansen Stoltenberg er ikke på Utøya. Skulle dit lørdag. 

5 2,734

209019 bjornjarle Oi! Unge AUF'ere har lagt på svøm fra Utøya på flukt fra skuddvekslingen...!! 

10 6,151

209020 finnerikrognan Norway's Prime minister just confirmed (live) that there is a serious incident at AUF's summer camp at "Utøya" 

4 1,397

209021 batcheeba Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/rhYUms4 WHAT THE HELL! 

11 18,406

209022 eva_hh - Skudd løsnet på Utøya http://t.co/mmtockJ 

- -

209023 fruitnoob Horrible greier på utøya: http://www.dagbladet.no/2011/07/22/nyheter/utoya/terror/oslo/17415425/ 

- -

209024 nordlysjenta - Skudd løsnet på Utøya - Norge - NRK Nyheter http://t.co/4BVCMFQ 

- -

209025 shamangran Sak om Utøya, meldinger om at flere personer er skutt: http://bit.ly/oiYroc 

- -

209026 kjll_r En ulykke kommer sjelden alene: Skudd løsnet på Utøya http://t.co/ya5FPN8 

- -

209027 ojacobsen Folk svømmer fra 'AUFs sommerleir på Utøya. Det er lyder av skuddveksling. #Osloexpl Flere personer er skutt. 

9 4,514

209028 daniel_hoglund Ubekreftede meldinger kommer inn: Tre stk skal ha blitt skutt på AUFs sommerleir på Utøya. Ungdommer svømmer ifølge vitner bort fra øya. 

42 62,139

209029 rmyj81 Skyting på Utøya; http://t.co/P69rXWJ 



- -

209030 starksnus VG kommenterer skyteepisoden på Utøya, en mann utkledd som politimann løsnet skudd 

- -

209031 johnnyjjm Flere personer skal være skutt på AUF-leiren på Utøya. #dagbladet http://t.co/baRaXVM #Shooting in #Norway 

- -

209032 petersigurdsen Hva er det som foregår?? bombeeksplosjon i oslo og skyting på Utøya.. http://t.co/J3gfPk6 #oslxpl #Utøya 

- -

209033 stianamundsen Flere skudd avfyrt på Utøya i Buskerud http://t.co/3ef2uU0 #vgnett #osloxpl 

- -

209034 think2 Politiet bekrefter skyting på Utøya. Dette blir bare mer og mer uvirkelig :( http://j.mp/oiYroc #osloexp 

- -

209035 trondsoras Shooting at Labour Party Youth's summer camp at Utøya, NRK are reporting several injuries - http://bit.ly/ocsMkm 

- -

209036 kobber_olsen Hva faen? Mann utkledd som politimann begynner å skyte på Utøya 

4 1,423
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210001 ketilbstensrud Unconfirmed reports: Norwegian Labour's youth camp under attack at Utøya. Reports of shots fired and people 'swimming' away in despair. 

116 172,155

210002 runarnygaard Alle rundt utøya med båt må komme seg ut og hjelpe til! 

92 111,714

210003 eugenebl Sak om Utøya, meldinger om at flere personer er skutt: http://bit.ly/oiYroc 

23 33,925

210004 krishansen19 En mann skryter vilt rundt seg med håndvåpen på AUF-sommerleir på utøya! 

8 4,583

210005 roghau nrk.no - Politiet bekrefter at det er skyting på AUF-leiren på Utøya. Flere skal være skadd. #osloexpl 

19 7,370

210006 segrov Skulle tro målet er AP, ikke Norge. #Utøya #Oslo 

8 4,583

210007 ketilbstensrud Norwegian PM: "There is a critical situation at Utøya," and several ongoing operations as we speak."" < I've no idea what's happening at Utøya "

31 57,779

210008 jochrrand db - Politikilde bekrefter meldinger om skyting på Utøya - http://is.gd/knefbw #oslxpl 

6 3,380

210009 eugenebl Vi har _ikke_ fått meldinger om at det er sammenheng mellom terroren i Oslo og den meldte skytingen på Utøya. Situasjonen er uoversiktlig 

17 25,889

210010 mor10 A person with a gun shooting people at random at AUF youth camp on Utøya island. Looks like an attack on the Norwegian Labour Party. 



2 10,923

210011 journodave Unconfirmed reports: Norwegian Labour's youth camp under attack at Utøya. Reports of shots fired and people 'swimming' away in despair. 

- -

210012 stigvoll Folk er skutt på Utøya. Ungdommer svømmer vekk fra øya skriver Dagbladet: http://t.co/jIPkbI1 #osloexpl 

- -

210013 marthehhagen OMG, now I'm reading reports about shooting at Utøya. What's happening in Norway? I'm shaky. 

2 7,469

210014 andreostgaard Guys..... now im starting to cry... To much terror on one day... #osloexpl It is also reported shooting on a youth politic camp on Utøya. 

12 19,904

210015 djhalleu - Skudd løsnet på Utøya - Norge - NRK Nyheter http://t.co/4BVCMFQ 

- -

210016 abrenna Fy faen: http://bit.ly/onclMN 

2 1,117

210017 saekhow What?! Several persons shot in Utøya near Oslo. ì@eugenebl: Sak om Utøya, meldinger om at flere personer er skutt: http://t.co/SJ2blSgî 

- -

210018 janfredrikb UTØYA-SKYTING BEKREFTET: http://t.co/MnHUuMK #Utøya #terror #auf #bombeoslo 

3 488

210019 knutekno Sak om Utøya, meldinger om at flere personer er skutt: http://bit.ly/oiYroc 

- -

210020 masterdalshei utøya skyting http://t.co/2a4OHEj 

- -

210021 odysseynorge db - Politikilde bekrefter meldinger om skyting på Utøya - http://is.gd/knefbw #oslxpl 

- -

210022 roztad En mann skyter vilt rundt seg på AUF- sommerleir. Flere legger på svøm bort fra stedet! 

6 1,791

210023 frugrotter Folk er skutt på Utøya. Ungdommer svømmer vekk fra øya, skriver Dagbladet: http://t.co/jIPkbI1 #osloexpl 

- -

210024 benjaminaker @screensailor Stemmer 

- -

210025 virre Nu skjuter dom i #oslo också? Vad fan 

- -

210026 alex_ogle .@ketilbstensrud @journodave (via translation tool) > "Man dressed as a police officer has fired several shots at Utøya" http://t.co/y4MsadZ 

22 50,271

210027 andreasbran Kan bekrefte skyting på utøya 

17 13,305



210028 ronnyhugo @afagerbakke bekreftet av dagbladet (litt kritisk til "bekreftet") : http://t.co/Qe8Oc9g 

- -

210029 janbakas Folk med båt i nærheten av Utøya: hjelp til!!!!!! 

25 13,965

210030 bjornjarle Oi! Unge AUF'ere har lagt på svøm fra Utøya på flukt fra skuddvekslingen...!! 

10 6,151

210031 rvalhammer Herregud. Jeg har jo halve vennegjengen min på Utøya. Nå er jeg i sjokk. Hva skjer? Håper ingen blir drept på Utøya. #osloxpl 

2 2,090

210032 stinestryn - Skudd løsnet på Utøya - Norge - NRK Nyheter http://t.co/V3unrvd 

- -

210033 stianamadeus db.no: several ppl shot on #utøya according to police source 

- -

210034 bassjohansen Sak om Utøya,  meldinger om at flere personer er skutt: http://bit.ly/oiYroc 

- -

210035 vgnettfrancis Utøya http://t.co/SzvXJ4j 

5 5,124

210036 marieutz Faen da 

- -

210037 buggiz ì@Eva_hh: - Skudd løsnet på Utøya http://t.co/FfT0uZoî #Oslo? 

- -

210038 mortenlundstein Flere skudd avfyrt på Utøya i Buskerud http://t.co/IKwIvxa via @vgnett 

- -

Fri Jul 22 19:05:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:05:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:05:00 UTC+0200 2011

301001 alyssanilsen Shooting is still happening at Utøya and police are stuck in traffic.. PLEASE let them through!! 

3 28,408

301002 runehak Police advises people to avoid the center of Oslo and avoid gathering in large groups. #whys #osloexpl 

17 120,700

301003 evakropman tweet van @kjetilvevle vertaald "We are sitting down by the beach. A man is shotting clothed in a police uniform. Help us! 

11 19,101

301004 rhollmann Video del ataque a Oslo http://bit.ly/qdPn1X (globalmontreal.com) #oslobombing 

- -

Fri Jul 22 19:06:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:06:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:06:00 UTC+0200 2011

302001 msnbc Norway police: Man in police uniform fires shots at youth camp following blast in #Oslo. Unclear if incidents connected. 

24 11,257

302002 ketilbstensrud Latest from Utøya eye-witness: at least five people killed at youth camp. Police have arrived, as shooting continues. 



86 90,852

302003 alyssanilsen Police sources say 4 people are shot, witnesses say 5. #utøya 

- -

302004commedesgarcons Police are now traveling to Utøya in boat wearing bulletproof jackets to protect themselves from the shootings. #OSLO #NORWAY #OSLOEXPL 

6 18,369

302005 chrisalbon RT @runehak: Police advises people to avoid the center of Oslo and avoid gathering in large groups. #whys #osloexpl 

- -

302006 danriehl Norwegian TV2 is reporting that 3 ppl wr arrested by police in Oslo. 1 car is surrounded at Oslo Airport 

	 3 5,128

Fri Jul 22 19:07:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:07:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:07:00 UTC+0200 2011

3030010 kinablog According to state broadcaster NRK - police now have control of Utøya. 5-6 killed. #oslo #osloexpl #utöya 

201 2,119,668

3030020 runehak Police advises people to avoid the center of Oslo and avoid gathering in large groups. #whys #osloexpl 

17 120,700

303003 runehak Repeat: Police does not expect more bombs in Oslo, but say STAY AT HOME. #whys #osloexpl 

19 119,823

303004 acarvin nrk.no: police preparing to storm Utoya island; shooting continues. 

40 64

303005 bbcbreaking #Oslo police confirm explosion was a bomb. Live: http://bbc.in/o2XlDx 

500 556,418

303006 borsendk Norsk politi: Forlad Oslo centrum http://bit.ly/on7W3t 

- -

303007 kathviner Terrifying reports from Uyota youth meeting, Sky reporting that police not entering island as shots still being fired 

6 7,804

303008 guardian_world Man disguised as a police officer began shooting where prime minister Jens Stoltenberg was attending party conference at Utoya #oslo 

270 515,273

303009 antderosa According to state broadcaster NRK - police now have control of Utøya. 5-6 killed. #oslo #osloexpl #utöya 

- -

303010 marmite_news 10 ambulances there. A lot of police there. Attack on labour party youth gathering still going on #oslo #oslobomb via @joakimnilsen 

7 2,108

Fri Jul 22 19:08:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:08:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:08:00 UTC+0200 2011

304001 bjerkestuen NRK: Gjerningsmann pågrepet på Utøya 

13 6,307

304001 thomaslg Nrk: Person pågrepet på #Utøya 



5 2,898

304002 haaviksenior nrk Pistolmannen på Utøya er pågrepet 

5 6,261

304003 ketilbstensrud Dramatic reports from eye-witnesses at Utøya (outside Oslo): "A man identified himself as a police officer and started shooting at people." 

500 457,847

304004 karolineh Hvor syk er du når du kler deg ut som politi og skyter rundt deg mot tenåringer. Dette blir bare sykere og sykere.. #Utøya 

12 449

304005 byeskille En person er pågrepet på Utøya etter at politiet har fått kontroll på stedet: http://bit.ly/nCTjWG 

18 22,435

304006 alphaleah #OSLO : URGENT > police asking people to stay away from large crowds; roads into city center are blocked. (via NRK.no) PLS RT. 

11 7,104

304007 kinablog According to state broadcaster NRK - police now have control of Utøya. 5-6 killed. #oslo #osloexpl #utöya 

201 2,120,055

304008commedesgarcons Police are now traveling to Utøya in boat wearing bulletproof jackets to protect themselves from the shootings. #OSLO #NORWAY #OSLOEXPL 

6 18,371

304009 washingtonpost Police spokesman on youth camp: "another very dramatic situation is developing" http://wapo.st/n9IZiu #Oslo #OsloExpl 

46 42,050

304010 almajoensen Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende. http://t.co/0lQIZwx #oslo #svpol 

5 3

Fri Jul 22 19:09:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:09:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:09:00 UTC+0200 2011

305001 bjerkestuen NRK: Gjerningsmann pågrepet på Utøya 

13 13

305002 byeskille En person er pågrepet på Utøya etter at politiet har fått kontroll på stedet: http://bit.ly/nCTjWG 

18 22,435

305003 haaviksenior nrk Pistolmannen på Utøya er pågrepet 

5 6,260

305004 martingruner RT @JetteFC: #utøya Gjerningsmannen er pågrepet sier NRK 

3 1,395

305005 kinablog According to state broadcaster NRK - police now have control of Utøya. 5-6 killed. #oslo #osloexpl #utöya 

201 2,115,331

305006 almajoensen Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende. http://t.co/0lQIZwx #oslo #svpol 

5 3

305007haroon_siddique A man disguised as a police officer has opened fire at a Labour party conference in Norway http://bit.ly/ohbx1A #oslo 

118 341,649

305008 runehak NRK-TV reporting on the arrest. #whys #osloexpl 



5 5,284

305009 solvik_liberal En person er pågrepet på Utøya etter at politiet har fått kontroll på stedet: http://bit.ly/nCTjWG 

- -

305010 mazi PM Jens Stoltenberg makes comments in a phonecall to TV2 television, saying police had advised him not to say where he was #norway 

- -

305011 stian_pride Shooter at #Utoya apparantly arrested by police, via @nrkno. 

23 41,931

305012 washingtonpost Police spokesman on youth camp: "another very dramatic situation is developing" http://wapo.st/n9IZiu #Oslo #OsloExpl 

44 42,049

305013 pettybooshwah According to state broadcaster NRK - police now have control of Utøya. 5-6 killed. #oslo #osloexpl #utöya 

- -

305014 madsws Politi, brannmannskap og helsevesen. Dagens helter! 

5 498

305015 womensradio Explosion Rocks Oslo Gov't Offices: In a separate incident, a man disguised as a police off... http://bit.ly/qtShLH via @BlackListedNews 

- -

Fri Jul 22 19:10:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:10:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:10:00 UTC+0200 2011

306001 bjerkestuen NRK: Gjerningsmann pågrepet på Utøya 

13 6

306002 martingruner RT @JetteFC: #utøya Gjerningsmannen er pågrepet sier NRK 

3 1,395

306003 stian_pride Shooter at #Utoya apparantly arrested by police, via @nrkno. 

23 41,931

306004 runehak NRK-TV reporting on the arrest. #whys #osloexpl 

5 5,284

306005 thomaslg Nrk: Person pågrepet på #Utøya 

5 2,899

306006 journodave REUTERS reporting Police have arrested someone at Utoya 

12 19,713

306007 galrahn RT @acarvin: nrk.no: police preparing to storm Utoya island; shooting continues. 

- -

306008 anders_e Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende. http://bit.ly/q9o261 

- -

306009 kinablog According to state broadcaster NRK - police now have control of Utøya. 5-6 killed. #oslo #osloexpl #utöya 

201 2,126,055

306010 safmnews Attacker dressed as police officer has gone on shooting spree in Norwegian resort of Utoeya, killing at least 4 people and wounding scores 



6 7

306011 pettybooshwah Shooter at #Utoya apparantly arrested by police, via @nrkno. 

- -

306012 byeskille En person er pågrepet på Utøya etter at politiet har fått kontroll på stedet: http://bit.ly/nCTjWG 

18 22,435

306013 paceset9999 RT @DanRiehl: Norwegian TV2 is reporting that 3 ppl wr arrested by police in Oslo. 1 car is surrounded at Oslo Airport 

- -

306014 vixxcortes Police spokesman on youth camp: "another very dramatic situation is developing" http://t.co/uhV3Hxv vÌa @washingtonpost 

- -

306015 tkkarlsen utrolig imponert over den rolige og profesjonelle opptredenen til politi og redningsmannskap 

36 15,388

306016 olavbe ´Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende.ª http://t.co/x6bvWTx 

4 901

Fri Jul 22 19:11:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:11:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:11:00 UTC+0200 2011

307001 byeskille En person er pågrepet på Utøya etter at politiet har fått kontroll på stedet: http://bit.ly/nCTjWG 

18 22,435

307002 danriehl police are urging people to leave central Oslo as soon as possible Read more: http://is.gd/ljpWsr 

6 15,060

307003 stian_pride Shooter at #Utoya apparantly arrested by police, via @nrkno. 

23 41,931

307004 martingruner RT @JetteFC: #utøya Gjerningsmannen er pågrepet sier NRK 

3 1,395

307005 runehak Hovedredningssentralen will NOT confirm the arrest earlier reported. #whys #osloexpl 

7 3,779

307006antongustavsson NRK: "Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende." http://t.co/gCIq8A0 

13 23,940

307007 rtege On my way to Utøya. Police check points along the road. Surreal atmosphere. #oslexpl 

23 23,920

307008 pettybooshwah Shooter at #Utoya apparantly arrested by police, via @nrkno. 

- -

307009 chrisalbon RT @rtege: On my way to Utøya. Police check points along the road. Surreal atmosphere. #oslexpl 

3 4,548

307010 marmite_news #Utøya gunman is taken by police. Not officially confirmed. #oslo #oslobomb via @joakimnilsen 

2 137

307011 danriehl police are urging people to leave central Oslo as soon as possible Read more: http://is.gd/ljpWsr 



7 15,060

307012 galrahn RT @kinablog: According to state broadcaster NRK - police now have control of Utøya. 5-6 killed. #oslo #osloexpl #utöya 

4 3,255

307013 hjerpbakk Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende. Skal være tatt i følge NRK. #Utøya #Oslo 

4 1,423

307014 kaffebrennarian Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende. #utøya #utoya 

6 16,994

307015 cosmoegil En person er pågrepet på Utøya etter at politiet har fått kontroll på stedet: http://bit.ly/nCTjWG 

- -

Fri Jul 22 19:12:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:12:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:12:00 UTC+0200 2011

308001 jonathanhaynes RT @Awnia: @JonathanHaynes It is not cleared with police that anyone is arrested, says NRK telly. #osloexpl 

4 32,294

308002 danriehl RT @Seixon: Police saying shotgun, handguns and automatic weapons used at youth political conference on island. 5+ people shot and killed. 

4 18,568

308003 kaffebrennarian Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende. #utøya #utoya 

6 16,996

308004 unnidrougge According to state broadcaster NRK - police now have control of Utøya. 5-6 killed. #oslo #osloexpl #utöya 

- -

308005 bjerkestuen NRK: Gjerningsmann pågrepet på Utøya 

13 6,306

Fri Jul 22 19:13:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:13:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:13:00 UTC+0200 2011

309001 aslaknore gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende. NRK om Utøya 

81 45,110

309002 runehak Hovedredningssentralen will NOT confirm the arrest earlier reported. #whys #osloexpl 

7 3,780

309003 thomaslg Nrk: Person pågrepet på #Utøya 

5 2,899

309004 runehak NRK-TV reporting on the arrest. #whys #osloexpl 

5 5,284

309005 danriehl RT @Seixon: Police saying shotgun, handguns and automatic weapons used at youth political conference on island. 5+ people shot and killed. 

4 18,568

309006 chrisalbon RT @rtege: On my way to Utøya. Police check points along the road. Surreal atmosphere. #oslexpl 

3 4,547

309007 mikkelfg Lys og veltrent mann på rundt 190 cm høy kledd ut som politi hadde maskingevær Lasse Evensen Reporter TV2 #Utøya 

10 5,992



309008 petter_ ´Ifølge NRKs reporter på stedet, skal gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende.ª http://t.co/x6bvWTx 

- -

309009 oskartanum #NRK "Informasjonssjef i politiet i Nordre Buskerud, Bjørn Erik Jacobsen" sier til NRK.no at en person er pågrepet."" http://t.co/6IPie0D "

- -

Fri Jul 22 19:14:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:14:00 UTC+0200 2011Fri Jul 22 19:14:00 UTC+0200 2011

310001 aslaknore gjerningsmannen være høy, blond og med nordisk utseende. NRK om Utøya 

82 45,110

310002 acarvin Anyone have more details about the reported arrest at #Utoya? 

2 604

310003 byeskille En person er pågrepet på Utøya etter at politiet har fått kontroll på stedet: http://bit.ly/nCTjWG 

18 22,439

310004 konghalvor Det skal ha vært en lys mann med blondt hår og politi-klær (i hvert fall en politilue) som skal ha skutt rundt seg på Utøya med maskingevær. 

13 1,399

310005 mikkelfg Lys og veltrent mann på rundt 190 cm høy kledd ut som politi hadde maskingevær Lasse Evensen Reporter TV2 #Utøya 

10 5,992

310006 runehak Repeat: Police does not expect more bombs in Oslo, but say STAY AT HOME. #whys #osloexpl 

19 119,829

310007 alanfisher Oslo police chief Anstein Gjengdal says anti-terror units have been sent to the camp at #Utoya #Oslo 

18 172,265

310008 ajebsary Live: Sounds like they've made an arrest on island of Utoya, near #Oslo, where a bomb just went off near P.O.'s office http://t.co/beBilX3 

5 17,214

310009 southsalem RT @DanRiehl: police R urging ppl 2 leave central Oslo as soon as possible Read more: http://is.gd/ljpWsr #OSLO #NORWAY #OSLOEXPL 

- -
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