Overlevde stup fra låvebro
En ung dikter forsøkte i går
å ta sitt eget liv på den årlige
hagefesten på Eidsvoll
prestegård. Dikteren i
starten av 20-årene stupte
utfor en fem meter høy
låvebro med hodet først.
Mannen er nå utenfor
livsfare og tilstanden
betegnes som stabil.
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Dikteren som er en kjent
figur i lokalmiljøet på
Eidsvoll overlevde på
mirakuløst vis fallet fra
låvebroen. Vitner forteller at
mannen landet i en steinrøys
med flere spisse steiner.
Bare flaks gjorde at mannen
overlevde, uttaler den lokale
legen som var på stedet.
Dikteren skal ha vært svært
opprørt da han stormet opp
på låvebroen og kastet seg
utfor.
Brølte til
blomsterdronning
Sjokkerte gjester på årets
hagefest ble i går vitne til en
ung manns desperate forsøk
på å ta sitt eget liv.
Dramatikken startet like
etter at de siste gjestene
hadde ankommet festen. Det
begynte på dansegolvet der
fogdsdatter Hulda Malthe
var blitt valgt til årets
”blomsterdronning”. Den
unge dikteren kom og ville
ha fogdsdatteren med seg
inn i huset. Han ble blankt
avvist av frøken Malthe, og
etter et høylytt munnhuggeri
i alles påsyn stormet
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dikteren opp på låvebroen
og kastet seg utfor.
Sjokkert øyenvitner
Øyenvitner forteller om
dramatiske sekunder da den
unge dikteren løp over
låvebroen og stupte utfor.
Wilhelmine Sissener fra
nabogården beskriver
opplevelsen som reddsom.
Hun forteller videre at hun
kjenner dikteren som en
positiv person med et
brennende engasjement for
sin diktning. Ingen av
gjestene vi har snakket med
kunne gi noen god
forklaring på hvorfor
dikteren helt uten forvarsel
ville ende sitt eget liv.
Kjærlighetssorg årsaken
Kilder innen dikterens
familie forteller at dikteren i
lengre tid har vært svært
betatt og forelsket i
fogdsdatter Hulda Malthe.
Han skal ved en eller flere
anledninger ha fridd til
fogdsdatteren, men fått
frieriet kontant avvist. Til
tross for dette skal han ha
hatt et godt og nært forhold
til familien Malthe. Fogd i
Øvre Romerike Christopher
Malthe, uttaler at han var

kjent med dikterens
fasinasjon for sin datter,
men at han ikke i sin villeste
fantasi kunne forestille seg
at dikteren ville foreta seg
noe slikt. Hulda Malthe var
i går ikke tilgjenglig for
kommentar.
Deprimert og psykotisk.
Legen som har behandlet
dikteren for skadene han
pådro seg beskriver dikteren
som deprimert. ”Det virker
å være en langvarig
kjærlighetssorg som har
drevet mannen inn i en
dypere depresjon”, uttaler
legen. Han beskriver også
dikteren som psykotisk i
tidsrommet da hendelsen
fant sted. ”Mye tyder på at
mannen var psykotisk og
sinnsforvirret i
gjerningsøyeblikket” sier
han, og legger til at mannen
vil trenge god oppfølging
fra sine nærmeste nå i tiden
som kommer. Han ber også
media og andre om å vise
hensyn å la familien få fred
og ro. ”Det som har skjedd
har vært et sjokk for
dikterens familie, og de vil
trenge ro og tid til å
bearbeide det som har
skjedd”, avslutter legen.

