
▴ LYKKELIG TID: Dette 
bildet er tatt like etter 
at Edna og Ståle møt
tes. Her er de på besøk 
hos venneparet som 
spleiset dem.  Privat foto

◂ STOLT: Ståle i 1996. Her 
fjerner han en busk i hagen, 
like etter at han og Edna 
hadde overtatt huset på Tau.  
 Privat foto

▴ SVEKKET: Ståle ble etter 
hvert svært preget av syk
dommen. Her er han og 
Edna i 2007. Privat foto

Ednas ek te mann døde etter 
14 år med hjer ne svinn

Ståle le ver  
vi de re i de  
gode min ne ne
Edna Røyrviks (44) kjær lig het til sin pleie
tren gen de ek te mann, Ståle, rør te hele 
Norge. Nå har Edna vært enke i over fire 
år, og vier li vet sitt til fos ter barn.

NHu set hennes på Tau i Ro
galand er fylt av barn, dyr 

og gle de. En iv rig hundesnute 
er det før s te som mø ter Hjem
mets ut send te da vi går ut av 
bi len. Deretter tum ler en flokk 
ven nin ner ut av hu set. Det er 
med lem mer av grup pen «Mød
re i bønn» som mø tes re gel
mes sig. De tar mun tert far vel 
med vert in ne Edna, som vi ser 
oss inn en lys og luf tig stue.

Edna er fos ter mor til tre.  

I til legg har hun for ti den et 
barn i be red skaps hjem. Et 
femte barn har dessuten hjem
met hennes som be søks hjem.

– Jeg øns ker å gjø re noe for 
andre. Ståle og jeg fikk ikke 
barn på grunn av syk dom men 
hans, men jeg tror jeg er like 
glad i dis se bar na som jeg vil le 
vært i egne barn, for jeg skjøn
ner ikke hvordan jeg skul le 
klart å els ke bio lo gis ke barn 
høy ere enn jeg els ker de jeg 
har nå, sier Edna.

Hun vil være en hjem mets 
klip pe for sine barn. Det mo
der ne tidsklemmelivet har hun 
ingen sans for. Hos Edna skal 
det ikke være man gel på tid og 
til ste de væ rel se, og her dek kes 
gjerne mid dags bor det til ti, slik 

at med brak te ven ner også får 
mat etter sko len.

Er ikke bit ter
Edna strå ler av livs mot. Det te 
er på ingen måte noen knekt 
enke. Bit ter er hun hel ler ikke, 
selv om mange nok vil mene 
hun har hatt en tøff skjeb ne, 
som bare fikk to år ukom pli
sert kjæ res te tid med man nen 
sin, før den fryk te li ge syk dom
men ram met.

Ståle Røyrvik var hennes sto
re kjær lig het, derfor bæ rer hun 
fremdeles nav net hans.

– Jeg er jo fremdeles hans, 
helt til jeg even tu elt fin ner en 

annen mann. Men jeg vet ikke 
helt hvordan det skul le skje. 
Da må han i så fall bare plut
se lig stå her på dø ren, for jeg 
er nes ten aldri noen ste der. Li
vet med bar na, hus og hjem tar 
all min tid. En ny mann må i 
til fel le els ke barn og Jesus, på
pe ker hun.

Edna flet ter sta dig tro en på 
Jesus inn i sin livs for tel ling.

Red den de en gel
Men den ny gif te kvin nen var 
lite im po nert over Gud etter at 
pa ret had de fått den knu sen de 
be skje den om at Ståle på 27 år 
led av hjer ne svinn, og sak te, 
men sik kert vil le vis ne bort. 

 Hjemmetreportasje

Tekst:  
Hei di Hjor te land 
Wi ge strand
Foto: Jan  
Nordtveit
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OMSORGSFULL: Det er ikke 
bare mennesker som nyter 
godt av Ednas omsorg. Dy
rene og hønene på småbruket 
får også godt stell. Her er en 
katt fra nabolaget innom for å 
få en kos på fanget.
 

 
«Åre ne 

med Ståle var 
gode år. Vi had de 
et an ner le des liv, 
men det var et 

godt liv.»

Når Gud had de ord net det så 
vi se lig med både jobb og hus, 
hvorfor skul le alt øde leg ges? 
Hun skjøn te in gen ting.

– Jeg satt med alle slags bø
ker om syk dom men opp slått 
på sa long bor det her. Jeg var 
svært langt nede. Da kom plut
se lig en mann fra me nig he ten 
innom. Han fikk vite hva jeg 

strev de med, og or de ne hans 
fikk meg til å for stå at Gud var 
med i det te også, og etterpå 
har jeg bare flytt på en elv av 
vel sig nel se. Gjes ten ble min 
red den de en gel. Og derfor vil 
jeg ikke som åt ti åring sit te på 
gam le hjem met og kla ge over 
at jeg har kas tet bort årevis av 
li vet mitt på en syk mann. For 

det gjor de jeg ikke. Åre ne med 
Ståle var gode år. Vi had de et 
an ner le des liv, men det var et 
godt liv, sier Edna.

Vur der te å slå opp
Pa ret møt tes i 1992 i Bergen 
via fel les be kjen te. 

– Det var bes te venn in nen og 
man nen hennes som vil le 

splei se oss. Jeg var svært av
slap pet før mø tet med Ståle, og 
var helt sik ker på at det ikke 
vil le bli noen match. Men i lø
pet av kvel den så fant jeg jo ut 
at Ståle var en kna ken de kjekk 
kar, smi ler hun.

De to kun ne pra te om alt, og 
had de samme sans for hu mor. 
Og kort tid etter var de et par. 
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▸ JULEN 2008: Sofia i nisse
drakt er oppe i sengen til 
Ståle for å gi ham en god 
kos.  Privat foto

Men det var en ting de ikke del
te, og det var tro en. Det kom til 
et punkt hvor Edna for sto at 
hun måt te bry te med Ståle på 
grunn av det te. Hun had de ikke 
snak ket med ham, for hun vil le 
ikke på noen måte pres se frem 
en «om ven del se». Men en ven
nin ne fikk del i kva le ne hennes. 
Like etter ring te Ståle henne, og 
for tal te at han had de be stemt 
seg for å leg ge li vet i Guds hen
der, selv om han viss te fint lite 
om kris ten dom men.

– Da skjøn te jeg at det te var 
man nen Gud vil le jeg skul le ha.

Juni 1993 gif tet de seg, og 
flyt tet til Arendal, hvor Ståle 
gikk på sko le og Edna job bet 
som ny ut dan net sy ke plei er. Da 

Ståle ble fer dig med ut dan nel
sen, fikk han jobb ved Stav
anger luft havn. Han flyt tet på 
hy bel i Sandnes, og ble uke
pend ler mens Edna tok vi de re
ut dan ning i Kristiansand.

Ståle for and rer seg
I lø pet av året med pend ling 
for and ret ek te man nen seg 
grad vis. Si den de ikke bod de 

sammen hele ti den, mer ket 
Edna ikke så raskt hva som 
skjed de med ham. Men etter 
som må ne de ne gikk og man
nen ble sta dig mer glem som, 
be gyn te en mørk uro å spre 
seg inni henne. Sy ke plei e ren 
mis tenk te tid lig en form for de
mens.

– Ståle ha tet å kom me for 
sent. Han møt te derfor gjerne 

opp ti eller fem mi nutt før av
talt tid. Nå glem te han sta dig 
vekk av ta ler.

Det unge pa ret plan la å flyt te, 
og Ståle tok på seg å lete etter 
hus. Han had de lenge drømt om 
å leve på lan det med hes ter. 
Derfor falt val get på en bo lig på 
Tau med stor tomt. Un der 
oppus sin gen av hu set mer ket 
Edna igjen at Ståle var i for and
ring. Den tid li ge re handymannen 
måt te nå få henne til å vise 
hvordan han skul le spark le. Noe 
var al vor lig galt, og Ståle gikk til 
le gen. Etter for skjel li ge un der sø
kel ser, kom dom men.

Ku gal skap? 
– Jeg les te set nin gen høyt for 
Ståle: «Hjer ne bar ken fortil er 
noe tyn ne re enn hva som er 
van lig for din al der». Du er vel
dig syk, for klar te hun ek te man
nen.

I star ten fryk tet de me di sins
ke eks per te ne ved Haukeland 
at Ståle had de fått ku gal skap. 
Men i lø pet av 1997 for sto le
ge ne at Ståle led av en annen 

ELDST: Habiba på 19 er 
god å ha som barnevakt 
for Bernhard når Edna 
må ut et ærend.

Vi trengte hverandre

 
«Ståle og jeg 

fikk ikke barn på 
grunn av syk dom men 
hans, men jeg tror jeg 

er like glad i dis se 
bar na som jeg vil le 

vært i egne 
barn.»
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◂ TURISTER: På tur i India. 
Ståle måtte sitte på fanget 
for å få mest mulig komforta
bel transport.  Privat foto

▴ GRIPENDE HISTORIE: Hjemmet skrev om Edna og Ståle 
Røyrvik i 2007. Samme år laget TV2 en dokumentar om livet 
deres, kalt «Bryllupsreisen».

form for hjer ne svinn. Allerede 
da var Ståle så svek ket av syk
dom men at han tro lig ikke helt 
for sto al vo ret i dia gno sen. 

– Derfor var Ståle nes ten alltid 
glad, for tel ler Edna. 

Gråt han, var det fordi hun 
gråt. Ellers var han lyk ke lig. 
Ståle had de, mens han var 
frisk, sagt at han øns ket seg en 
gyn ge stol til 30års da gen. 
Ingen trod de han kom til å 
opp le ve den da gen, derfor fikk 
han sto len da han fyl te 28. 

Før lig het og språk for svant 
fort. Be ve gel se ne ble ryk ke te. 
Etter at or de ne ble borte, nyn
net Ståle når Edna snak ket til 
ham. Selv om hun snart både 
må mate og stel le ek te man nen 
sin, så hun ham fremdeles som 
mann. Hennes mann. De treng
te hverandre, de had de det 
godt, tross alt.

Kone, ikke mor
Ståle var ifølge Edna en skik
ke lig man ne mann da de møt
tes. Nå var han en pleie pa si ent, 
men hun føl te aldri at hun skif
tet rol le fra kone til mor.

– Jeg var alltid num mer én 
for Ståle mens han lev de. Med 
syk dom men hans skul le han 
nor malt ikke ha kjent meg 
igjen, men han gjor de det. Vi 
kun ne se det på øy ne ne hans. 
Det blik ket ga meg alt jeg 
treng te for å være alt for ham. 
Og jeg var også vel dig av hen
gig av ham. Satt jeg på et møte 
i me nig he ten en dag og ikke 
had de Ståle der ved si den av 
meg i rul le sto len, mer ket jeg at 
jeg sav net ham, for kla rer hun.

Syk dom men fra tok ham all 
selv kri tisk sans, og det kun ne 
føre til pin li ge opp le vel ser.

– Ståle var vel dig glad i mat, 
og mens han ennå kun ne spi se 
selv, skjed de det ofte at han 
nap pet ma ten fra dem som satt 
ved si den av ham og spis te. 
Blant ven ner gikk det greit, 
men det var ikke fullt så hyg
ge lig når han prøv de å ta ma
ten fra en per son i en kioskkø. 
For ved før s te øye kast vir ket 
Ståle helt nor mal de før s te åre
ne, derfor for sto per so ne ne 
rundt ham ikke den rare opp

før se len, for tel ler Edna og små
hum rer ved min net.

Be stem te seg
Dø den hans var noe hun grud
de aldeles for fer de lig til, selv 
om døds fal let var svært ven tet. 
Ståle var tynn som en fug le un
ge, og høs ten 2010 var han 
mye syk. Lun ge be ten nel se av
løs te lun ge be ten nel se, men 
Edna vil le at han skul le få an
ti bio ti ka kur hver gang.

Ofte satt hun med ham på 
fan get. Når lun ge ne tet net til 
av slim, holdt hun ham opp 
ned, for at sli met skul le renne 
ut. En dag hun satt slik, kom 
en ven nin ne innom.

Hun sa: «Du skal gi ham fred 
nå.» Edna inn så at ven nin nen 
had de rett. Dermed ble det 
slutt på ku re ne og ma tin gen. 
Ståle fikk væs ke og mor fin in
tra ve nøst, og ble gjort klar til å 
dø.

Edna vek ikke fra man nens 
side. Hun holdt ham i fan get 
time etter time, og or ket ikke 
tan ken på at han skul le for la te 
henne. Hun ble sint og opp fa
ren de og ga klar be skjed om at 
når Ståle var død, skul le hun 
stel le ham selv. Og han skul le 
ikke un der noen om sten dig het 
for la te ei en dom men før hun 
var klar for det. Lik hu set var 
det sis te sted i ver den hun vil
le ha ham. Da skul le han hel ler 
stå i ut hu set, eller på al ta nen. 

Fredag 29. ok to ber 2010 var 
syv per so ner sam let rundt 41 
år gam le Ståles seng. Alle viss
te at det snart skul le skje, det 
Edna had de prøvd å for be re de 
seg på i 15 år. Ståles øyne rul
let rundt og rundt. Da la Edna 
ho det på brys tet hans og flet tet 
fing re ne sine inn i hans fing re. 
Plut se lig gjor de Ståle en be ve
gel se med ar me ne som han før 
han ble syk, bare gjor de når 
han var i ferd med å våk ne 
etter en lur.

Edna kik ket opp på øy ne ne 
hans. Øy ne ne som like før bare 
had de rul let, var plut se lig ro li
ge. Blik ket var tind ren de klart 
og blått. Så smil te han det fris
ke smi let sitt, og så på alle 
rundt seg, og på kona si. 

Deretter mer ket Edna at han 
ser ut vin du et, mot noe som 
hun ikke kan se. Men hun ser 
på an sik tet hans at Ståle så noe 
vak kert, noe som trakk ham til 
seg, som fikk ham til å øns ke 
å dra, til og med fra Edna.

Fikk fred
Hun er ikke i tvil om hvem 
Ståle så, før han døde.

– Han så Jesus, sier hun.
Mange gan ger had de Edna 

sett for seg hvordan hun hys
te risk vil le klyn ge seg til ek te
man nens døde kropp og grå te 
slik at hele Tau hør te henne. 
Hun had de ikke sett for seg 
fre den som fyl te henne da han 
døde.

– Jeg sat te jo i gang si re nen, 
da, som den gode enke. Men 
det var mest for de andre, for 
egent lig kjen te jeg at det var 
helt greit at han døde, og krop
pen som lå igjen var jo ikke 
Ståle. Ståle var et annet sted. 
De andre kun ne gjerne få stel
le krop pen hans, og jeg ba 
dem ta på ham en av de stri pe
te gen ser ne han var så glad i. 
Selv sat te jeg meg utenfor og 
send te mel din ger til slekt og 
ven ner, for tel ler Edna.

– Ståle har satt mer ke i li vet 
mitt. Han er fremdeles en del 
av meg gjennom alle de gode 
min ne ne fra et godt og helt liv. 
Vi kun ne ikke leve som andre 
ek te par, derfor sat te vi pris på 
å leve et ro lig liv hjemme, for
kla rer hun.

Men helt ro lig var det ikke. 
To år før Ståle døde, fikk Edna 

kjem pet seg til å bli fos ter mor 
til tross for at hun had de en 
pleie tren gen de mann. 

Ståle els ket bar na. Han fulg
te dem med øy ne ne der de 
sprang rundt. Og bar na els ket 
ham. Vi tok ham med på båt
tu rer og slep te rul le sto len hans 
etter bi len, dro på ake tur i 
kano, kjør te ham i sac co sekk i 
tril le bår der vi ikke kom frem 
med rul le stol. Vi had de det best 
når Ståle var sammen med oss 
for tel ler hun, og han els ket å 
være med på det som skjed de.

Hun og Ståle reis te også til 
India og Israel etter han ble 
syk. Begge tu re ne gikk over all 
for vent ning, og er blant høy de
punk te ne i Ednas liv.

Els ker fullt hus
Hun reg ner med å ha hu set 
fullt av barn i mange år 
fremover. Be ho vet er stort for 
folk som kan ta imot barn i 
akutt kri se. Edna vi ser oss 
rundt på det tid li ge re små bru
ket. Egne hes ter fikk de aldri, 
til det ble Ståle for syk for 
raskt. Men andres hes ter bei tet 
på jor det ved hu set, slik at 
Ståle kun ne sit te og se på de 
vak re dy re ne. Nå er det ly den 
av kluk ken de hø ner som fyl ler 
ei en dom men. En katt vi ser seg 
også med ujev ne mel lom rom.

44år in gen fra Tau stor tri ves 
som fos ter mor, og kan ikke 
ten ke seg å byt te liv med noen, 
selv om det går i ett fra mor gen 
til kveld. Det gjør in gen ting, så 
lenge det er po si tiv ak ti vi tet, 
sier hun. 

Og en dag vil hun få møte 
Ståle igjen, det er hun helt sik
ker på. Da skal de drik ke kaf fe 
sammen.  ◆

 hjemmet@egmont.com
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