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Hinweis 

Die Schreibweise wurde den Regeln der aktuellen Rechtschreibung angepasst. 
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Artikel  
 
24 timer efter Grönings besøg 

(ner) Oldenburg. Efter at Bruno Gröning den 26. januar i boligen i Langen Straβe 
havde behandlet en forretningskvinde fra Oldenburg, som – efter hendes behandlen-
de læges mening – led af elefantiasis – besøgte vi patienten 24 timer efter Grönings 
besøg. Hun erklærede, at hun følte sig befriet for stærke smerter i benene, og udførte 
nogle knæbøjninger, som hun ikke tidligere havde været i stand til. Hun havde heller 
ingen som helst smerter mere ved at gå. Personalet i forretningen bekræftede forret-
ningskvindens angivelser. Hun bar selv ”sølvkuglen” på sig hele tiden, og regnede 
også med at blive helbredt for andre lidelser. 

(ms) Zetel. Blandt de talrige bekendtgørelser om Gröning-helbredte, fortjener et til-
fælde at blive nævnt, som for nogle dage siden forbavsede den lokale offentlighed. 
En 35-årig kvinde, der for længere tid siden led af børnelammelse, og som allerede 
havde måttet holde sengen i 15 måneder, blev befriet for sin lidelse ved hjælp af en 
Gröning-stanniolkugle. 

Stanniolkuglen var bragt hende personligt fra Wangerooge af en mand, der var ble-
vet helbredt af mirakeldoktoren. Der havde han fået den af en tidligere bekendt af 
den nævnte kvinde, som nu var en af Grönings medarbejdere. 



24 timer efter Grönings besøg 

Ammerländer Zeitung, 28.1.1950 

Version fra 20.8.2012                       www.bruno-groening-stiftung.org Side 2 af 2
 

På forespørgsel forklarede den helbredte, at hun i begyndelsen havde haft til hensigt 
at afvise denne helbredelsesmetode. Senere havde hun alligevel ændret synspunkt, 
og havde taget stanniolkuglen til sig. Herefter, forklarede kvinden, var hun blevet 
overfaldet af feberagtige rystelser, hvorefter der kom en mærkbar bedring i hendes 
almenbefindende. Herefter gjorde hun sine første forsøg på at gå, og i dag er hun 
igen i stand til at gå normalt. Også optagelsen af mad var tilfredsstillende, efter at 
den helbredte under sin sygdom nærmest var afmagret til et skelet. 

Kilde:  
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