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Helbredelsesberetning (Brev til Bruno Gröning) 

Hilde Schneider, Karlsruhe, 25.10.1953 

Karlsruhe, den 25. oktober 1953 
Klauprechtstr. 47 

Kære hr. Gröning! 

Hvordan skal jeg kunne beskrive den lykke for Dem, som jeg oplevede, da De, som 
vi troede var død for længe siden, nu pludselig rykkede os så fysisk nær? Gennem 
fru Dorner, en af mine elever, blev vejen til familien Kerrl, og dermed til Dem, åbnet 
for mig, efter at jeg havde fortalt dem om mine mange breve, som jeg forgæves hav-
de sendt til Herford, Traberhof og Heidelberg. – Som følge af en alvorlig skarlagens-
feber i barndommen, har min hørelse og mine øjne taget megen skade, så at mit fag-
lige arbejde, trods al kærlighed og saglighed, ikke er nemt for mig. Efter at jeg fra 
familien Kerrl havde fået en af Deres stanniolkugler og et lille fladt stykke, konstate-
rede jeg følgende: 

1. En dyb, drømmeløs søvn, ofte på næsten ti timer, hvad jeg ikke har kendt i 
årevis. 

2. den pludselige forsvinden af en indre blodudtrækning (efter et styrt) i venstre 
fod, og dermed også den permanente smerte. 

3. Forsvinden af en nervebetændelse i højre arm, som altid kunne mærkes efter 
anstrengelse. 

4. en væsentlig stigende arbejdsevne og spændkraft, formindskelse af min ner-
vøsitet, og tiltagende velbefindende. 

Alt dette blev i løbet af kort tid det dejlige resultat for mig, som både jeg og min mor 
gerne vil takke Dem for med en lille rejsepakke (små hasselnøddebrød, som vi selv 
har bagt). 

”Føringen”, som vi begge længe har troet på, har nu mod forventning ført os sammen 
med Dem igen. Så vil jeg nu også tro på, at dette møde ikke er omsonst, og hilser 
Dem i denne betydning på det bedste. 

Hilde Schneider 

Kilde: 

Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen 


