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Artikel 
  
”Tro på Gud og på Gröning” 

sagde Hagen, Landagsmedlem for CSU 

Vi har hidtil berettet om Grönings første dage i München, til hans første offentlige 
helbredelse torsdag den 26. august, foran minister Seifrieds hus. 

På hjemturen i bilen, er Gröning meget snaksom. Han er slet ikke mere ærgerlig over 
den arrogance, næsten alle mændene i lægekommissionen behandlede ham med. 
Han glæder sig, ligesom vi, over sin succes med den lammede hr. Kraus, og over 
fjernelsen af astma hos den tidligere bayriske indenrigsminister, hr. Seifried. Gröning 
har lovet, at vi vil være hos fru Seifried igen omkring kl. 5, og vi må skynde os, da vi 
også vil spise noget inden. 

Den lystige sal i Deutschen-Theater-Gaststätten i Schwanthalerstraβe, er fuldstæn-
dig tom, da der ikke er nogen optræden her om eftermiddagen. Og så tror vi, at vi 
kan spise uforstyrret. Alligevel rygtes det snart, at mirakeldoktoren fra Herford ophol-
der sig her, og efter den hurtigt indtagne mad, må vi ad omveje, gennem bagtrappen, 
bringe Bruno Gröning til en anden udgang, da den, vi benyttede til at komme ind ad, 
allerede er tæt belejret igen. Så kører Gröning endnu engang til ministerens hus. 

Sent om natten ankommer Gröning til Rosenheim. Selv om han nok kunne unde sig 
nogle timers ro, drages han igen mod Traberhof, der skal være hans bolig under op-
holdet i Bayern. Her er der også foran og i huset ventende, der beder om lindring for 
deres smerter, helbredelse for deres skavanker, eller om hjælp for deres pårørende. 
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Sådan forløber resten af natten. Om formiddagen kører Gröning atter til München. Vi 
har en aftale med mændene fra Rolf-Engler-Film-Produktionen, der i dag dokumenta-
risk vil fastholde nogle særligt alvorlige tilfælde. Huset i Geiselgasteig er omgivet af 
en stor park med gamle træer. Her sidder i tre stole to alvorligt lammede kvinder, og 
en mor med et beklagelsesværdigt barn, der hverken kan bruge sine lemmer, eller er 
i stand til at holde hovedet lige på skuldrene. Desuden er der her en ung pige, som 
for år tilbage er blevet blind, og er blevet ledet hertil af sin førerhund. 

I hr. Englers bolig venter desuden to journalister fra den bayriske radio, en kendt me-
dicinsk professor, og en læge fra München. Gröning er blevet opholdt undervejs, og 
hans ankomst forskubbes noget. Alligevel venter selv de alvorligst syge tålmodigt i 
solen, og endnu flere slutter sig til dem. Så kommer Bruno Gröning. Efter at han er 
blevet hilst af den ventende mængde, går han kun kort tid op i huset for at signere en 
stabel af sine billeder med sin underskrift. Han har lovet radio München en optagelse 
kl. 16.30, og må derfor endnu engang af sted. Han går ned i haven med billederne. 
Han taler kort med de syge, og fordeler sine fotografier blandt dem. Så bliver han ført 
bort af den bayriske radios journalister. 

Den yngste af de to lammede kvinder begynder, under billedets indflydelse, forsøget 
på at bevæge sine lemmer igen. Langsomt rejser hun sig og prøver de første skridt, 
så sætter hun sig igen udmattet i sin stol, for tålmodigt at vente på Gröning. Det bli-
ver stadigt senere, og der bliver hele tiden flere og flere mennesker. En mor lader sin 
13-årige dreng, der er lammet i hele kroppen, bære ind i haven. Drengen, hvis lem-
mer er tynde og skrøbelige, håber på, at han fra Bruno Gröning vil få kraft til, ligesom 
andre børn, at kunne løbe og gå. 

Langsomt begynder det at mørkne, og kameramændene fra Engler-Film stiller deres 
projektører op. Så kommer Bruno Gröning. Uden at spilde tid, går han hen til de syge 
og taler med dem. Længe og indtrængende taler han til den unge, lammede kvinde, 
og siger gang på gang til hende, at hun ikke må blokere for helbredelsen. Hun må 
have viljen til at blive rask, og må ikke tænke på sin sygdom. Så gør hun endnu et 
forsøg på at gå, og kan virkelig tilbagelægge en hel strækning på parkvejen. 

Som næste patient komme drengen, der så troende har ventet på Bruno Gröning. 
Han medbringer alle forudsætninger, som er nødvendige for hurtigt at blive helbredt. 
Og næppe er Gröning kommet hen til ham, før han siger til drengen, der sidder på 
sin mors knæ, at han skal rejse sig og gå. Drengen rejser sig virkelig op, og det risler 
tilskuerne koldt ned ad ryggen, for man tror bestemt at kunne vente, at de tynde 
lemmer bryder sammen under kroppens vægt. Men barnet følger nøje Grönings an-
visninger, går et par gange frem og tilbage, og hans gangart bliver hver gang hurtige-
re og mere flydende. Så beder Gröning ham om at løfte et ben, bøje knæet, bukke 
sig ned, løfte armene og bevæge fingrene. For blot nogle få minutter siden, var alt 
dette umuligt for drengen. Nu er stivheden som blæst væk. Hans mor ved ikke, om 
hun skal le eller græde af glæde, og tårerne ruller over hendes glædestrålende an-
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sigt. Så tager hun sin dreng i armene, kysser Bruno Gröning på de undergørende 
hænder, og takker ham for sin søns helbredelse. 

Den næste patient, er en hvidhåret gammel dame. Også hun har i årevis været dømt 
til at sidde, da hendes ben er stive. Hendes søn står lidt derfra, og hulker højt af indre 
ophidselse, da han for første gang ser sin mor gå, efter en kort samtale med 
Gröning. Så går Gröning fra patient til patient, og skaffer med få ord alle bedring. 

Der bliver dog ikke færre, for der kommer stadig nye for at bede Gröning om hjælp. 
Mange kommer fra den nære filmby, og blandt dem befinder sig også den af alle be-
kendte Fritz Käutner. Igen helbreder Gröning lige indtil morgenstunden. Igen er det 
allerede formiddag, da han ankommer til Traberhof, og igen venter også her hundre-
der af mennesker på hans komme. 

Om eftermiddagen indfinder politimester Franz Xaver Pitzer og CSU-Landdagsmed-
lem Hagen sig på Traberhof. De vil med egne øjne se, om Gröning er i stand til at 
kunne hjælpe og helbrede. 

For tre dage siden kunne de, der hele tiden er i Grönings følge, gang på gang iagtta-
ge, hvordan en smuk ung kvinde, på armene af sin ledsager bliver båret foran huset, 
og dér venter på Gröning, for at blive helbredt for sine lammelser. Det er fru Monika 
Baumgärtner fra Bad Aibling, der for tre år siden styrtede ned fra Watzmann og kvæ-
stede rygsøjlen, og ikke har kunnet gå siden. Hendes underkrop er som død. I dag vil 
Gröning gøre det første helbredelsesforsøg med hende. 

I Traberhofs vinterhave sidder hr. og fru Lembeck. Den kendte Münchener filmskue-
spillerindes venstre arm er lammet. Hendes mand tilbød Gröning en bygning ved 
Miesbach til indretning af en privatklinik. Gröning havde allerede i morges, gennem et 
telefonopkald fra München, ”taget bestik” af hende. Ved dette mærkede hun, allerede 
før hun kom til Traberhof, en væsentlig bedring. Efter en kort samtale med Gröning, 
hvor mirakeldoktoren gang på gang understregede, at fru Lembeck var et godt men-
neske, er armen pludselig i orden igen. Glædestårerne kvæler takken. 

Gennem denne og dagens andre helbredelser, og gennem de på ham selv nøjagtigt 
stillede diagnoser på hans sygdomme, er politimester Pitzer så imponeret, at han fra 
husets veranda, siger de takkende ord ud til de ventende, og udtaler håbet om, at 
Bruno Gröning måtte få tilladelsen til at helbrede. 

Landdagsmedlem Hagen, der, som han selv siger, kom fuld af skepsis, råber efter 
Pitzer til mængden: ”Tro på Gud og Gröning!” 

Så står Gröning på verandaen, og taler til sine brødre og søstre. Han kalder dem selv 
sådan, og har sagt til os, at det er hans hensigt at aflægge sit navn, for kun som en 
bror blandt brødre at blive kaldt Bruno. Fulde af håb og spænding, og uden en lyd, 
lytter mængden til Brunos ord. Da han opfordrer dem, der endnu har smerter, til at 
række armen i vejret, er det kun nogle få af alle de tusinder, der tidligere havde følt 
smerter. 
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Om søndagen er Gröning igen i München. Han er gæst i en nydelig villa i Isartal. Og-
så her er gæstfriheden igen forbundet med hjælp og helbredelse. 

For Bruno Gröning er det dog også rekreationstimer, han tilbringer her. Hen imod 
aften får han den nyhed, at han hurtigst muligt må tage til Heidelberg, for at få en 
samtale med folk fra Revue. Uden tøven tager han af sted, og kører med sine ledsa-
gere til den ønskede aftale. Tre dage er Bruno Gröning undervejs. 

Overalt hvor han viser sig, flokkes mennesker om ham, og det er hele tiden det 
samme billede på elendighed, han skal ændre. Da han i få minutter forlader bilen i 
Stuttgart, er der i løbet af kort tid langt over tusinde mennesker, der omringer ham på 
Köningsalle. 

Onsdag formiddag er Gröning igen i Rosenheim. Om eftermiddagen har han indkaldt 
repræsentanterne for den bayriske presse til en konference. Han taler til dem om sit 
arbejde, og sine hensigter om at oprette kursteder i hele Tyskland, først og fremmest 
i Bayern. Da presserepræsentanterne hen imod aften vil køre tilbage mod München, 
finder de deres lastbil kilet ind mellem en mængde på fem-sekstusinde hoveder. 
Igen, som altid, venter de på Gröning. Denne gang sidder der også to ordenssøstre 
under altanen, som har bragt en lammet hertil i en stol, for at lade hende blive hjulpet 
af Gröning. Efter Grönings samtale med ordenssøstrene, går det også denne kvinde 
væsentlig bedre, så hun kan rejse sig og gå. 

Om torsdagen forlyder det i München, at Münchner Allgemeine Zeitung har inviteret 
Bruno Gröning til et besøg på deres redaktion. Uden Grönings accept, kun for at gø-
re propaganda for avisen, kører en højttalervogn gennem byen med råbet ”Gröning i 
dag i Münchner Allgemeine”. Omkring kl. 19 er der 4.000 mennesker, der venter for-
an huset i Sonnenstraβe. Uropatrulje og politiradiovogne forsøger at skaffe orden. 

Kun med besvær lykkes det Gröning, i en lånt politiuniform, at forlade huset. Hr. 
Hülsmann, Grönings sekretær, der forsøger at følge ham, får et drag over nakken 
med en politiknippel. Så helbreder Gröning til den tidlige morgen, i en indtil da ukendt 
Münchenerlæges praksis i Nymphenburger Straβe, foran hvis praksis der vel for før-
ste gang, trods strømmende regn, hele natten har stået en kø af mennesker. Mange 
blev også hjulpet denne nat. Men stadig har han ingen tilladelse, til officielt at stille 
sin helbredende kraft til rådighed for alle hjælpsøgende, eller vender han sit hjemland 
ryggen? 

Joachim Slawik 

 

BILLEDUNDERSKRIFTER 

[Billede: Bruno Gröning omringet af hjælpsøgende på Traberhof, og siddende foran 
et radioapparat] 
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Hvor Gröning viser sig, omringer en masse mennesker ham straks, som vort billede 
viser. Dag og nat venter hundreder og tusinder på Traberhof i Rosenheim, hvor 
Gröning allerede har givet mange beviser på sin kunnen. Billede nederst: Bruno 
Gröning hører over radioen den bayriske radios interview med ham.  

Fotografier: Fosch 

Kilde:  
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