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Drepte faren etter misbruk i
barndommen

KLIKK FOR VIDEO: Sigrid Beate Edvardsen er spent og nervøs før boken med
hennes livshistorie kommer ut.
Sigrid Beate Edvardsen ble misbrukt fra hun var en liten jente til hun var langt
oppe i tenårene. I voksen alder drepte hun faren sin og fikk en dom på sju års
fengsel. Nå har Vestfold-kvinnen skrevet bok om livet sitt.
KRISTINE RAMBERG AASEN
kristine.ramberg.aasen@nrk.no
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Sigrid Beate Edvardsen har i boken utlevert sine innerste tanker og følelser.
– Jeg er veldig spent. Kjempenervøs er jeg, sier Edvardsen kort tid før boken og tankene
hennes blir tilgjengelige for alle.

Misbrukt fra hun var seks år

Sigrid Beate forteller i boken at faren misbrukte henne fra hun var seks år gammel til
hun var langt opp i tenårene.
– Han ødela meg for resten av livet, skriver hun.
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I boka kommer hun med sterke beskrivelser av det som skjedde i barneårene.
Fotografier fra barne- og ungdomsårene viser likevel en blid og smilende jente.
– Det å være den flinke og snille jenta var jo kjempeviktig, sier hun til NRK.

– Han sa det var vakkert
Ifølge Sigrid Beate Edvardsen har moren hele tiden fastholdt at hun ikke visste at faren
misbrukte henne.
– Pappa fortalte meg at det vi gjorde var det vakreste og fineste man kunne ha sammen.
Når jeg syntes det var vondt og helt forferdelig ekkelt og hatet det, følte jeg at det var
noe galt med meg, fordi jeg ikke likte det og satte pris på det. Jeg som var så «heldig» å
få dele det med ham, sier Edvardsen.

Dømt for drap på faren

Natt til 23. juli 2000 var hun sammen med sin søster og mor i Holmestrand og møtte
faren. Sammen med dem blir hun siktet for å ha drept sin far med kniv.
– Det var veldig tilfeldig at vi havnet i Holmestrand den kvelden. Søsteren min
begynte å konfrontere min far med ting som skjedde med oss da vi var små. Jeg
fikk en voldsom reaksjon og tenkte at nå orker jeg ikke mer. Deretter kan jeg
ikke huske mange detaljer om det som skjedde. Jeg husker jeg tenkte at det er
nok, sier hun.
– Jeg skulle ønske at jeg heller hadde anmeldt ham og gått til sak. Og at det hadde gått
den veien i stedet for at det gikk som det gjorde. Jeg kan ikke rettferdiggjøre det jeg er
dømt for. Det ødela bare så mye mer, sier Edvardsen.
Hun var den eneste av de tre som havnet i fengsel. Hun fikk en dom på sju år, og hadde
en liten sønn på utsiden.
– Det å ikke få være der for ham var fryktelig vondt. Å ikke få smurt matpakke til ham
og fortelle eventyr om kvelden var det verste, sier hun.
Sønnen bodde hos faren sin, og mens hun satt i fengsel fikk de enda en sønn.
– Nå setter jeg stor pris på hver dag jeg har sammen med guttene mine. Det veier i
grunnen opp for alt, sier Edvardsen.
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Sigrid Beate Edvardsen elsker å trene, og skal sykle fra Oslo til Paris i sommer sammen
med en gjeng andre tidligere straffedømte.
Foto: Svein Ommundsen/NRK

Skal sykle til Paris

En sjelden og alvorlig sykdom har angrepet lungene til den eldste sønnen. Nå er han til
behandling på Geilomo barnesykehus på Geilo. Han er avhengig av oksygentilførsel og
den eneste medisinen som finnes i dag er fysisk aktivitet.
– Det med sønnen min har vært veldig tøft. Men man lærer seg å måtte ta skritt for
skritt, sier hun.
Selv er hun også glad i å trene, og sier hun får fred i hodet og ny giv av å trene. Nå
håper hun at andre kan få pågangsmot og styrke gjennom å lese boken hennes.
– Temaet er alt for utbredt, uten at det er fokus på det. Hvis min historie kan
bidra til at det blir mer fokus, og at noen kan få litt hjelp av min historie så
synes jeg det er utrolig flott, sier hun.
Til sommeren sykler hun Oslo–Paris sammen med flere tidligere straffedømte.
– Det vil være en stor seier å gjennomføre det. Det blir nok veldig tøft, og gøy,
legger hun til med et smil.
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