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Henvisning 

Eget navn og stednavn er gjort anonyme, men står i det originale dokument. 
 

Helbredelsesberetning (edsbekræftet erklæring) 

J. F., E., 17.5.1949 

Edsbekræftet erklæring 

Dette skete hos hr. J. F., født den xx.xx. 16, boende i E., H…strasse 23, og erklæret 
under ed: 

Jeg var bogstavelig talt syg fra hoved til fod. Fra min barndom led jeg af en øjensi-
tren, som forværredes i årenes løb. Hørelsen på mit højre øre var kun på 25%, og jeg 
kunne ikke få luft gennem det højre næsebor. 

Desuden led jeg af usigeligt voldsomme hovedpiner, og de sidste 3-4 år både af en 
hjertesvaghed og en trykken i mave og tarm. I min højre skulder havde jeg siden min 
soldatertid en uafbrudt stikken, og i mine arme en konstant rusken i musklerne. Jeg 
var næppe i stand til at løfte noget. Også mine knæ og fødder gjorde ofte ondt. Brys-
tet var altid så presset, som om jeg havde en sten liggende på det. Derfor var jeg 
næsten altid i lægelig behandling. 

I oktober 1947 blev jeg punkteret for at konstatere, om det var muligt at helbrede min 
øjensygdom. Alligevel forklarede den behandlende læge i B. mig bagefter, at jeg ikke 
skulle regne med en bedring. 

Efter punkteringen fik jeg så kraftige hovedpiner, at jeg måtte holde sengen hele tre 
måneder (fra oktober til januar 1948) Jeg måtte også være borte fra arbejde fra 12. 
april til 6. maj, fordi jeg var så svimmel, svag og elendig, at jeg knapt var ude af sen-
gen. 

Den 6. maj 1949 var jeg hos forsikringslægen i B., hvor jeg fra andre patienter hørte 
om hr. Gröning. Natten til søndag kunne jeg komme til hr. Gröning i boligen på Wil-
helmsplaz. Jeg behøvede ikke at fortælle ham hvad jeg fejlede, for hr. Gröning rem-
sede alle mine sygdomme op for mig. Han snakkede med mig, og bad mig om at 
komme tilbage om mandagen. 

I dag kan jeg fortælle, at det går mig betydeligt bedre. Hovedpinen er så godt som 
forsvundet. Siden mit besøg hos hr. Gröning, er denne flimren også borte. Også 
muskeltrækningerne er aftaget betydeligt. Jeg er heller ikke så svag som tidligere. 
Benene er blevet betydeligt lettere. Jeg kan også igen trække vejret gennem mit 
højre næsebor. Hørelsen på mit højre øre er normalt igen, og trykket fra brystet er 
taget bort. 

Herford, den 17.5.49 
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Kilde:  

Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen 


