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Henvisning: 

Eget navn og stednavne blev gjort anonyme, men foreligger i der oprindelige dokument. 

 

Helbredelsesberetning 

J. B., M., 2.9.1949 

Resultater fra undersøgelse den 2.9.1949 af fru J. B., født xx.xx.1901, kassererske 
på hovedbanegårdens restaurant kategori II i M. 

Den nævnte syge, 48 år gammel, har i 20 år lidt af astma. Sygdommen blev værre år 
for år. I over 2 år har hun været i behandling hos mig. 

Hun havde voldsom åndenød, måtte konstant tage beroligende tabletter og inhalere, 
kunne næppe sove, og havde fuldstændigt opgivet håbet om en helbredelse, så me-
get mere som hendes sygekasselæge ikke tog mine ordinationer alvorligt nok, og 
man viste hendes lidelse meget lidt interesse. 

I denne situation blev den syges befindende dagligt værre, også hjertet truede med 
at svigte, og den syge var ved at opgive sin profession. 

Ved hr. Grönings sidste ophold i Rosenheim, havde den syge lejlighed til at blive be-
handlet af hr. Gröning. Resultatet af denne behandling var følgende: 

I går undersøgte jeg den syge. 

Allerede i det ydre gjorde hun atter et livsglad indtryk. Hendes tidligere så blege an-
sigt er forsvundet, med røde kinder, og frem for alt med virkelig overbevisning kom 
hun mig i møde: ”Jeg er nu helt sund igen.” 

Hun meddelte mig, at hun frit kunne trække vejret som aldrig før, at hun havde ny 
livslyst, og ikke som tidligere behøvede en hynde for at sove, men igen kunne ligge 
fladt i sengen, og at hun havde kastet sit inhalationsmiddel og alle sine tabletter væk. 

Undersøgelsen viste: 

Hjertet betydeligt bedre. Lyden rolig (tidligere udpræget hjerteneurose). Lunger kun 
endnu enkelte raslende lyde, trækker frit vejret dybt. 

Jeg vil fortsat iagttage den syge, og om otte dage igen sende Dem en beretning. 

Dr. med, V’s Kuranstalt, M. 
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Kilde:  

Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen 


