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PRESSEMEDDELELSE
Søren Kierkegaards pukkel – en slumrende dræber
Ny teori om forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards
sygdom og død på Frederiks Hospital, der – så nagelfast som
det lader sig gøre – endelig fastslå dødsårsagen.
En ny tekstnær læsning og fortolkning af Søren Kierkegaards
sygejournal (der findes på Rigsarkivet i København), som professor,
dr. med. Kaare Weismann (delvis i samarbejde med forfatteren og
filosoffen, mag. art. Jens Staubrand) har foretaget, afviser meget
overbevisende (en tidlige antagelse om) at han skulle være død af
Landry-Guillain-Barrés syndrom (en akut nervesygdom), en diagnose
som neurokirurgen Ib Søgaard fejlagtigt har fremført og som fx lederen
af Søren Kierkegaard Forskningscentret Niels Jørgen Cappelørn
ensidigt har tilsluttet sig.
Den nye tolkning af Kierkegaard sygejournal styrker og udbygger
antagelsen om at han døde af tuberkulose, nemlig en særlig form for
tuberkulose kaldet ’Potts sygdom’ eller ’Potts Paraplegi’ (lammelse af
benene).
Potts sygdom er beskrevet af den engelske kirurg Percivall Pott i 1779.
Pott havde bemærket, at børn og unge med pukkelryg pludselig kunne
blive lamme i benene, for senere at blive sengeliggende og langsomt
hentæres. – Han mente, at der måtte være en sammenhæng mellem
pukkel og lammelser. Det har senere vist sig, at tuberkulose i rygsøjlen
er årsag til både pukkedannelsel og senere indtrædende lammelser af
ben og blærefunktion, som det var tilfældet med Søren Kierkegaard.
Kierkegaard var pukkelrygget, han tilskrev det selv et fald fra et
frugttræ i sin tidlige ungdom.
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En mere sandsynlig forklaring er, at han havde haft en ubemærket
tuberkulose, som senere spredte sig til rygsøjlen og efter års forløb
lammede hans ben.
Søren Kierkegaard (1813-1855) blev indlagt på Det kongelige
Frederiks Hospital i København i oktober 1855, fordi han hverken
kunne stå eller gå og heller ikke styre vandladningen. I løbet af de
følgende 7 uger sygnede han hen og døde i afkræftet tilstand. Der blev
ikke foretaget obduktion. Lægerne havde dog mistanke om en slags
tuberkulose, men kendte åbenbart ikke til Potts sygdom.
Fakta: Kaare Weismann og Jens Staubrand: ’Søren Kierkegaards
sygdom og død. Havde han Potts paraplegi?’ Særtryk fra ’Bibliotek for
Læger’, 2013; 205; 314-26, (der er tidsskrift for medicinens historie,
kultur, filosofi og metode).
Kontakt: Professor, dr. med. Kaare Weismann 21 49 25 66,
weisech@dadlnet.dk (forfatter og filosof. mag. art. Jens Staubrand 40
59 22 83, staubrand@gmail.com)

De venligste hilsner Vibeke Hinge Jensen (+45 23 72 31 22) og Jens
Staubrand (+45 40 59 22 83)
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