3. og 4. OKTOBER
Kierkegaards tilstand forværres. Kraftesløsheden i benene er
tiltagende, og det bevirker, at han har svært ved at stå og gå. Når han
sidder ned, synker han sammen over mod den ene side. Kierkegaard har
stadig føleforstyrrelser i form af myrekryben i benene. Han er ikke
længere i stand til i liggende stilling at løfte benene. Det eneste han
formår er at trække benene lidt op under sig. Han klager over smerter.
Overhovedet iagttages der en venstresidig overvægt af symptomer.
Vandladningen er fortsat ikke, som den burde være. Han har ingen
feber. Kierkegaards bryst blev fra forsiden undersøgt ved perkussion,
og her fandt man intet abnormt. Der blev ikke foretaget PERCUSSION
og ausculation bagfra. Kierkegaards rygsøjle blev undersøgt, og her
fandt man (heller) ikke noget abnormt. Det oplyses, at Kierkegaard har
brugt et nerveberoligende middel. Midlet var ‘infusio valeriane
officinalis’, der er et udtræk af baldrianrodstokken. Efter alt at dømme
ændrede man Kierkegaards KOSTRATION, idet der nu blev ordineret
såkaldt ‘½ bedste Pleie’.
PERCUSSION. Der blev ikke foretaget stetoskopi af Kierkegaards
lunger bagfra. Undersøgelsen ville i Kierkegaards tilfælde have
været relevant, og når man ved, at netop Triers afdeling var
berømt for sin teknik på dette område, virker udeladelsen
påfaldende. Det rejser selvfølgelig det spørgsmål, om den
medicinsk-historiske karakteristik af Trier som en grundig læge
er korrekt. Det er et kapitel for sig, og for omstændeligt at komme
ind på her. Det centrale for os er, om det øvrige indhold i
Kierkegaards sygejournal viser os Trier som en grundig læge. Det
mener jeg det gør. Det står derfor hen i det uvisse, hvorfor man
ikke foretog den omtalte undersøgelse af Kierkegaard.
KOSTRATION. Af ‘Reglement for Sygeforpleiningen paa Det
kongelige Frederiks Hospital’ fremgår det, at man skelnede
mellem følgende former for kost: ‘Ordinair Pleie’, ‘Bedste Pleie’,
‘Feberdiæt’, samt ‘Halv Feberdiæt’. Den såkaldte bedste pleje
var noget, patienten kunne få ved en lægeordineret
‘Ekstraordination’ og mod betaling! Halv bedste pleje var den
tilsvarende halve kostration.
Som eksempel kan vi se på Kierkegaards frokost. Den bestod
ugens syv dage af følgende: 4 lod (32 gram) hvedebrød, 1 lod (8
gram) smør og 1/4 pægl (½ deciliter!) mælk. Som alle andre
patienter havde Kierkegaard en kostvægt på sin stue. Her kunne
han kontrollere om hospitalets personale havde ‘forgrebet’ sig på
kosten 1 7 .

