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Henvisning: 

Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede interview af Bruno Gröning den 
24. september 1949. 

Optagelser af Bruno Grönings foredrag med hans originale stemme kan fås som cd, og kan bestilles 
på følgende Internetadresse: www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Bruno Gröning. 24. september 1949 

Gröning besvarer ti spørgsmål fra pressefolkene Hagen og Heuner 

1. Regner De med, at Deres grundplan (kursteder), trods de vanskeligheder, der er 
opstået i mellemtiden, kan gennemføres indenfor overskuelig tid? 

Gröning: Jeg lader intet være uforsøgt. Jeg går ikke bort fra mine planer. 

 

2. Hvor skulle efter Deres mening den væsentligste praktiske hjælp komme fra for 
Dem? 

Gröning: Fra privat side, fra den sammenslutning af venner og støtter, som allerede 
findes, og jeg håber på hjælp fra statens side. Kort sagt, et folk hjælper sig selv.  

 

3. Hvordan tænker De Dem en finansiering af kursteder 1.) med, 2.) uden statslig 
eller kommunalt bidrag? 

Gröning: til 1.): Statslig økonomisk hjælp ville være det nyttigste. Staten burde være 
forpligtet til at optage og støtte disse tanker. Også sygekasserne og forsikringerne 
kunne i egen interesse være en hensigtsmæssig hjælp.  

Til 2.): Skulle hjælpen fra de under 1.) angivne steder ikke regnes for nødvendige 
eller hensigtsmæssige, så griber jeg til de frivillige bidrag fra offervillige næstekærli-
ge. 

 

4. Har De tænkt Dem selv at undersøge alle kommende objekter, før der kan tages 
endelige beslutninger, og der kan gøres en begyndelse med hensyn til kurstederne?  

Gröning: Ja, Samtlige anvisninger og informationer giver jeg selv.   

 

5. Regner De et samarbejde i fuld forståelse med lægerne for muligt efter de hidtidi-
ge erfaringer? 
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Gröning: Ja. De, der finder vej til mig for at hjælpe og helbrede mennesker, må jo 
rette sig efter min helbredelsesmetode. 

 

6. Hvor mange tilbud foreligger der fra lægelig side om medarbejde? 

Gröning: Nogle hundrede. 

 

7. Vil De beholde Rosenheim som hovedkvarter i Bayern, uden derved fortrinsvis at 
foretrække Rosenheim? 

Gröning: Før de lokaler, som er nødvendige hertil, er afklaret, kan jeg foreløbig ikke 
tage stilling til dette. 

 

8. Ser De en mulighed for at fremskynde hjælpen fra myndighederne? 

Gröning: Jeg gør ikke selv noget til det. Jeg håber og ønsker, at der vil komme hjælp 
og understøttelse fra regeringens side. 

 

9. Hvor stor tror De selv, udtrykt procentvis, at Deres helbredelseskraft og evne til 
helbredelse er?  

Gröning: Jeg regner her med, at hjælp og helbredelse kun bliver tildelt dem, der føler 
sig forbundne med Vorherre, og aldrig lader det onde, det djævelske, få indflydelse 
på dem. Enhver får Guds hjælp, for så vidt han er værd at hjælpe. Det kommer an på 
mennesket selv! 

 

10. Har De tænkt Dem at lade andre end dem, der af offentligheden er kendt som 
Deres medarbejderstab, tale og handle på Deres vegne? 

Gröning: Medarbejderstaben vil jeg kun om fornødent udvide, hvis jeg finder en eg-
net person, og nøje har kontrolleret denne. En endegyldig tilladelse til at tale i mit 
navn, giver jeg kun den, der uegennyttig og samvittighedsfuldt er i stand til at stå ved 
min side. En fuldmagt er først gyldig, når den er undertegnet af mig og min advokat, 
hr. dr. Rödel, München. Den, der er i besiddelse af en sådan fuldmagt, kan tale i mit 
navn.  
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Bruno Gröning Stiftelsen arkiv 


