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Theodor Vilhelm Grothaus.
Stadsfysikus i København 1732 — 1734.

Medens der om de fleste af Københavns statsfysici efter 
1668 haves ret fyldige biografiske oplysninger, har disse 

hidtil været meget sparsomme om Grothaus; ung og fremmed 
dukker han pludselig op i denne ret anselige, om end uløn
nede stilling, som han få år efter lige så pludselig forlader for 
at kaste sig ind i missionsvirksomhed i fjerne lande og der 
finde døden.

Noget mere lys er det nu lykkedes at bringe over denne 
hidtil lidt mystiske fremtoning i den danske lægestand, dels 
ved oplysninger fra arkiverne, dels og navnlig ved velvillige 
meddelelser fra arkivar Glitsch i Herrnhut, der med elsk
værdig forekommenhed har meddelt en række fyldige oplys
ninger om Grothaus’ forhold til brødremenigheden både før 
og efter hans fratræden som stadsfysikus, oplysninger, der 
giver et ejendommeligt billede af denne af pietismen grebne 
unge læge ved denne bevægelses begyndelse her i landet.

Theodor Vilhelm Grothaus er født i Osnabrück 1700 
—1705; han havde studeret medicin i Rinteln, Leipzig og Jena, 
inden han i November 1725 blev dr. med. i Halle (Dissertatio 
inauguralis sistens ægrum hydrope ex qvartana laborentem et 
restitutum), hvor han vel har fået sin første påvirkning af pie
tismen, der også stærkt prægede det medicinske studium, og 
hvor han sluttede sig nøje til en af pietismens ledende mænd, 
den højt ansete prof. med. J. Juncker, hvem han i nogle år 
assisterede ved hans virksomhed som læge i Vajsenhuset og 
Pædagogium og tillige i hans private praksis. Senere var
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Grothaus i nogen tid hof- og garnisonsmedikus i bispedømmet 
Osnabrück, der endnu på den tid var en selvstændig stat.

Fra Osnabrück kom Grothaus til København, hvor hans 
broder 1726 var bleven tysk præst ved Garnisonskirke; rime
ligvis er han kommen hertil i 1729 eller 1730, han var her i 
hvert fald ikke i Oktober 1728, da han ikke findes i det efter 
den store ildebrand optagne mandtal. Det sandsynligste er, at 
han er kommen hertil med prof. Juncker, som i begyndelsen 
af 1730 blev tilkaldt for at behandle Frederik IV og i nogen 
tid opholdt sig i København. Under Juncker’s ophold herdøde 
i midten af Maj 1730 Vajsenhusets første læge C. W. Schlösser, 
og Juncker har da benyttet lejligheden til at virke for, at 
Grothaus blev hans efterfølger, hvad der fremgår af følgende 
brev fra ham til hofpræst Peder Hersleb, skrevet 21. Maj 
1730, dagen før Schlösser’s begravelse.

Da ich das Vergnügen nicht habe von Ew. Hochwürden münd
lich Abschieden zu nehmen, so erstatte ich denenselben hierdurch 
den verbindlichsten Danck ab für alle mir erwiesene Affection und 
Freundschaft mit Anwünschung alles Göttlichen Beystands in Dero 
wichtigen Amte. Nebst diesem attestire auf Dero für die Wohlfarth 
des hiesigen Waisenhauses abzielende Antrage, dass sich der Herr 
Doctor Grothus etliche Jahre bey mir in der Praxi aufgehalten und 
währender dieser Zeit meine Patienten in Pædagogio, Wäisenhause 
und der Stadt mit aller Treue und Dexteritet habe bedienen helfen. 
Nach der Zeit hat er als Hoff- und Garnison-Medicus bey dem Gott
seel. Bischoff von Osnabrück gedienet, bis Er endlich von seinem 
Herrn Bruder dem Pastor Grothus an diesen Ort ist invitiret wor
den. Er ist im Stand alles getreulich zu verwalten, was von einem 
Medico gefordert wird und hat sich sonderlich bey unsern Anstalten 
durch seine Dienstwilligkeit sehr beliebt gemacht. Überdieses hat 
Er ein gutes donum docendi und kan in anatomicis, physiologicis, 
pathologicis und Practicis stündlich einen Profession abgeben. Wie 
ich aber allen meinen Mitarbeitern angelegentlich inculcire, dass 
sie sich keinem Officio von selbsten angeben, sondern auf die 
Göttliche Fügung warten sollen, so vermuthe ich gäntzlich, Er werde 
sich nach dieser Regul ebenermassen verhalten und die gantze 
Sache auf dem Göttlichen Winck durch die hohe Obrigkeit und dero 
Mittels-Personen lassen ankommen.

P. S. Hätte ich von Dero Gedancken heute frühe etwas gewust, 
wolte ich dem Herrn Etats-Rath Schröder von diesem Subiecto und 
von dessen gründlicher Einsicht in res medicas et theologicas viel 
gutes erzehlet haben.
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Skønt embedet søgtes af den senere prof. med. C. L. Friis 
og den fra pesttiden bekendte dr. J. G. de Bötticher foruden 
en ubekendt cand. med. Bersel, der synes at have haft for
bindelser ved hoffet, fik Grothaus det 1. Juli 1730 med føl
gende bestalling:

Tilforordnede i missions collegio og direktører for det kgl. Vaj- 
senhus udi denne kgl. residensstad København gøre vitterligt, at 
vi i kraft af den os af hans kgl. majest. allernådigst meddelte 
fuldmagt har antaget ædle og højlærde sr. Theodor Vilhelm 
Grothaus, medie, doctor, til at betjene såvel Vajsenhusets børn 
som og de dertil hørende betjentere og folk i alle påkommende 
sygdomme og udfordrende tilfælde og derfor nyde den hans ved 
døden afgangne formand si. doet. Schlösser anordnede gage, se. 
80 rdl. kurant, uden noget videre for sin umage at fodre. Men 
hvad medikamenter angår, da bliver de a parte betalt af Vajsen- 
huset, når han først har igennemset og approberet regningen og 
medikamenternes pris. Til den ende det står ham frit for medi
kamenter at tage, hvor ham bedst synes. Og skal han være for
bunden til at have tilsyn med, at gode og dygtige medikamenter 
anskaffes. Og om han selv finder fornøden medikamenter at præ
parere, som kan være tjenligere, blive de også a parte efter hans 
derpå indgivende regning betalte. Hvorimod han haver sig i samme 
sin funktion med flittig tilsyn, ofte besøgelse og forsigtig kur så
ledes at forholde, som det en retsindig og ærekær medico vel 
egner og anstår, og han med en god og frelst samvittighed agter 
for Gud og alle retskønnende mennesker at svare og bekendt 
være. Hvad han på sygestuen ordinerer med de syge at skulle 
tages i agt enten om deres spisning eller andet til diæten hen
hørende, det tegner han skriftlig op, at de, som derefter skal rette 
sig, være sig de med inspektionen i sygehuset alternerende præ- 
ceptores eller oeconomus eller de opvartende ikke skal forse sig 
af mangel på hukommelse eller at konfundere den ene ordinance 
med den anden, men at den, som inspektion haver, deraf kan se, 
hvad gøres skal, og hvad opvarteren skal holdes til. Men når han 
haver noget til forandring at erindre eller over nogen at besværge 
sig i Vajsenhuset, eller han noget vil have foranstaltet og befalet, 
vilde han det til os som direktører skriftligt melde, som da ikke 
vilde undlade alt det til hans facilitation, som muligt er, at ordi
nere. I det øvrige haver han at rette sig efter den instruks, som 
hannem i fremtiden vorder meddelt.

Året efter, i sommeren 1731, må Grothaus have opholdt sig 
ved Ramløsa Halsobrunn i Skåne og der have gjort bekendt-
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skab med Kilian Stobæus, professor i Lund og læge ved kur
stedet. Med denne fremragende videnskabsmand førte Grothaus 
derefter en brevveksling, som vidner om hans betydelige natur
videnskabelige kundskaber og levende interesse for dette fag, 
men på samme tid også om hans stærkt religiøst bevægede 
sind.

Brevene findes meddelte i prof. med. C. M. Fiirst’s arbejde 
„Kilian Stobæus d. å. och hans brefvåxling“, i alt fire, de to 
første er skrevne på latin og gengives her med enkelte afvigel
ser efter den svenske oversættelse, de to sidste er på tysk.

I.
(Latinsk brev i Opuscula Stobæi, P. 32.)

Jeg gad vide, hvad i tænker om mig. Jeg lovede jo at takke 
skriftligt for al den store venlighed, hvormed i overvældede mig i 
Ramløsa. Men hidtil har dyb tavshed hersket. I tvivler vel ikke 
om min ordholdenhed? Det glæder mig virkelig, at ej Germaner
nes ordholdenhed er gået over til at blive et ordsprog ligesom 
Grækernes. Men selv om i havde gjort så, vilde i have haft ret 
dertil. Dog er det ikke så slemt. Thi det brev, som jeg kort efter 
min hjemkomst til Danmark skrev til eder, er ved en ulykkelig 
hændelse atter havnet hos mig. Idag har i gjort mig eder i høje
ste grad forbunden ved et nyt bevis på eders velvilje, en kasse 
fyldt med højst interessante naturalier, som jeg indtil nu dagligt 
men forgæves har ventet på. Numi Brattensburgenses har jeg aldrig 
tidligere set. Jeg har undret mig over deres ejendommelige form. 
Næppe kan jeg få mig til at tro, at de er skaller af nogle ostreæ. 
Ellers skulde man vel blandt så mange have fundet en eller anden 
fuldstændig ostrea eller i det mindste dens anden halvdel. End
videre findes ingen ginglymus eller spor efter en sådan, som dog 
hos ostreæ plejer at være ganske tydelig. Måske er det skjoldet af 
et krybende insekt, som har båret et sådant på ryggen ligesom skild
padderne. Ved kemiske eksperimenter må det kunne påvises, om 
det før forsteningen har været af horn ligesom skildpaddernes 
rygskjold eller af samme stof som skallen hos ostreæ. Jeg har nu 
ikke tilstrækkelig tid til at anvende Carlii lapis lydicus pyrotech- 
nicus, ikke heller er forrådet af dem tilstrækkeligt stort. Det er 
en bekendt sag, at der findes rygskjolde af skildpadder, som på 
deres underste flade har sådanne fordybninger, som her danner et 
dødningehoved. Men senere mere herom. De stene, som i kalder for 
koraller, er, såvidt jeg ved, endnu ikke beskrevne af nogen. I 
Westphalen findes sådanne i overflod tilligemed mange andre, helt 
sjældne forsteninger i nærheden af en bæk, som mine landsmænd
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kalder Miegbecke; men de er overtrukne med en sort let kløvelig 
stenart, ligesom disse også findes i kalksten. Endnu er ej på hele 
jordens overflade fundet en koralart af samme beskaffenhed som 
denne. Thi hos nogle af dem finder man et glat legeme og vel at 
mærke et stort mellemrum mellem hine mærkværdige sømme1). 
Man vil næppe tro mig, hvis jeg fremsætter den gisning, at denne 
sten stammer fra dyreriget, og at den er et stykke af det grenede 
Ammonshorn, som næppe, og ej engang næppe, træffes helt eller 
uskadt. Men hvad skal jeg, højtærede velynder og ven, kunne give 
til gengæld for en sådan gave? Jeg er ikke i stand til at gengælde 
lige med lige. Thi mit musæum, hvis man har lov til at benævne 
en håndsamling af ting, som man kan finde allevegne, således, 
ligger endnu hen i Westphalen i en skrækkelig tilstand. Dog tilbyder 
der sig nu et tilfælde. Thi vore missionærer har efter pålæg af vort 
collegium orphanotrophii, under hvilket de sorterer, hjemsendt for
skellige mærkværdigheder, således som de hvert år altid skal. Af 
disse vil jeg med glæde give eder tiende, for ej at nødes til at 
komme ganske, ganske tomhændet.

(Herefter følger en fortegnelse på 9 forskellige frugter, harpikser 
m. m. og et arabisk-malabarisk skrift.)

Nu må jeg til slut frygte for, at jeg ved et længere brev skulde 
falde eder besværlig. Om Gud så vil, måske mere mundtligt. 
Farvel imidlertid og lad mig være indesluttet i eders yndest.

Eders
København 15. Sept. 1731. T. W. Grothaus.

II.
(Latinsk brev i S. Bring’s Handlingar. P. 50.)

Et skib, som nu med det første skal vende hjem til Ystad, har 
givet mig en belejlig anledning til at forklare, hvorfor jeg endnu 
ikke som lovet har besøgt eders hjem. Til bestemt tid var vi begge, 
både Hersleb2) og jeg færdige til at foretage vor rejse til Skandi
navien; men vor nådige enkedronning Anna Sophie, som blev an- 
greben af et hysterisk tilfælde med underlige symptomer, fordrede 
hjælp af mig. Jeg blev derfor tvungen til at ændre min rejseplan 
og begav mig til Jylland. Fra for nogle dage siden har jeg nu 
atter været hjemme, efter at alle eller i det mindste de fleste 
symptomer var bragte til at vige. Det nu herskende stormfulde 
vejr og havets upålidelighed, men fremfor alt besværlige læge
forretninger stiller sig stadigt hindrende i vejen for min lovede 
rejse. Dog „quod differtur non aufertur“. Når det skønne forår

’) Om disse er der intet nævnt i det foregående; rimeligvis er de omtalte i 
Stobæus’ brev til Grothaus.

2) Hofpræst P. Hersleb var en ivrig samler af naturalier,
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kommer, vil det indbyde mig til at holde mit løfte, hvis jeg da 
endnu har en smule helbred i behold. Fra Færøerne og Island 
har jeg fået tilsendt en del sager, som falder indenfor naturhisto
riens område. Særligt har jeg blandt andet fået gæs, som vokser 
på træer. Således læser man ofte i rejsebeskrivelser, men i virke
ligheden forholder sagen sig på følgende måde. På træ, som flyder 
om i havet langs kysterne, vokser på en lille af vand fyldt fod 
toskallede snegle af mærkværdig form, som indeslutter et lille ofte 
med vinger forsynet dyr, som til sidst forlader sit hus og flyver 
bort. Det er en tåbelig snak af indbyggerne, at af disse insekter 
opstår de i Skotland talrigt forekommende gæs og ænder, fordi 
sneglene på en vis måde ligner et gåsenæb. To sådanne insekter, 
som endnu ligger i de med den forud nævnte fod forsynede snegle, 
vil jeg tilligemed en del fund fra Indien personlig tilbyde eder, 
højtskattede ven, om Gud, min herre, så vil. Vi skal da mundtligt 
tale både om dette og andet. Jeg hilser meget eder selv og eders 
hustru. Måtte af den uendelige guddommelige nådes uudtømmelige 
kilde så mange rige strømme af velgerninger udgyde sig over 
eder, som jeg af mit hjertes dyb beder.

Eders i alt hengivne

København 8. Nov. 1731. Grothaus, M. D.
& Pract. Orph. R.

III.
HochEdelgebohrner Insonders HochgeEhrtester H. Archiater.

Ich weisz es nicht ob die Sachen sind angekommen oder nicht, 
ich befürchte dasz Sie von dem Schiffe sind untergeschlagen. Ich 
bitte gar herzlich durch einen den Studiosorum mir berichten zu 
lassen wie es darum stehe. Ich versichre Sie herzlich, dasz ich 
Liebe und Hochachtung für Sie haben und ich erwarte nichts als 
Gelegenheit Ihnen einen Dienst zu erweisen, denn ich weisz es, 
wie sehr ich Ihnen verbunden binn. An dem Hr. Benselium bitte 
mein ergebensten Compliment zu machen ob er nicht die hohe 
liebe für mich haben will und nachfolgende abschreiben.

1) Die beschreibung des Alaun Brucks in Schonen.
2) Die Nachschrift aus dem Actis suecicis von 1733 alda soll 

nämlich der H. Carolus Linnaeus N.s XXXVII de alumine sponte 
confecto in montibus Lulensibus eine Observation herein gerückt 
haben, und so mögte ich gern diese wenige Zeilen abgeschrieben 
haben weil ich die acta suecica nicht bekomen kann.

3) Es liege einige Exemplaria von der dissertation welche vom 
Alaun Brucks alda gehalten auf der hündischen Biblioteck, könte 
ich eines davon leijhen bekommen, so will es durch die Gnade 
Gottes zu bestirnter Zeit wieder schicken.
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4) Haben Ew. HochEdelste etwas nach Nürnberg zu schicken 
an das Commercium litterarium, so bedienten Sie es mir alles an 
dr. Koulas zu schicken, der wird alles zu schiffe nach Copenhagen 
besorgen. Der Herr thue dero Hausz wohl auf ewig auf, aber ver
bleibe mit besonderer Hochachtung

des H. Archiaters 
verbundener Diener 

Copenhagen T. W. Grothaus,
29. Febr. 1733. Medicus.

IV.
HochEdelgebohrner HochErfahrner 

besonders geEhrtester H. Archiater.
Bey dieser schlunnigen Gelegenheit melde gehorsamst, dasz ich 

bey einen retour Schiffe nach Malmoe Tom I Horti Botanici item 
eine kleine piéce von Torfæo an dr. Koulas addressiert die Zeit 
war nicht da zu schreiben die andern Sachen sollen nachfolgen, 
sobald ich selbiger habhaft werde, ich erwarte mit Schmertz die 
Beschreibung Alaun Brucks in Schonen im gleichen die Adresse 
an das Collegium medicum in Upsal nebst der beschaffenheit des
selben einer den studiosorum wird es mir zu gefall abschreiben. 
In posterium plura, nun kan ich weiter nichts hir zu setzen als 
dasz ich dem Hause anwunsche meine Seegen von oben, der bisz 
in die Ewig Zeit grund hat. Der Her vergelte Ihnen alle Teile die 
Sie und deren Frau liebste (die ich in meinen Hertzen hochhalte) 
mich erwurdigen beweisen. Ich bin besondern Veneration.

Ew. hochEdelst 
verbundenen Diener 

Copenhagen T. W. Grothaus,
d. 22. 10 b. (Dec.) 1733. Medicus.

Der brief mit dem Sachen ist mir von Marburg geschickt.

Året efter Grothaus’ ansættelse i København blev stadsfysi- 
katet ledigt ved Edvard Wium’s død 3. okt. 1731, og Grothaus 
indgav da 20. Nov. 1731 følgende ansøgning, den første og 
eneste om dette embede, der er affattet på tysk, hvad der er 
karakteristisk for Christian VI tid:

Da jetzo das Stadtphysicat in Coppenhagen vacant ist, und dazu 
sowohl in grassirenden Krankheiten als bey denen obductionibus 
derer Entleibten und vielen andern Gelegenheiten eine in Erfahrung 
gegründete Aufsicht erfordert wird, so will mich gern, wen es 
Gottes und Ewro Königl. Majestäte allergnadigster Wille seyn sollte
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auch hierin [?] dem publico widmen. Sinte mahlen [o: da] ich mich 
schon einige Jahre an einen Tractat de physica meteorologica et 
medica Hafniae constitutione gearbeitet habe, als wovon ich nächst 
Gott mit ersten ein Specimen ablegen werde.

Nun weiss ich zwar wohl, dasz keine Gage dabey vermacht ist; 
Ich erwarte aber die Belohnung von den lebendigen Gott, welcher 
auch nicht ein mahl mein Trunk kaltes Wasser unbelohnet lasset. 
Wenn aber Ewro Königlichen Majestät mir ein Philosophisshes Pro
fessorat, als deren einige vacant sind, zu conferiren allergnadigst 
geruheten, so würde dadurch Gelegenheit bekommen, einiger Ver
langen zu erfüllen, als welche von mir in philosophia physica so
wohl dogmatica als experimentali collegia verlanget haben.

Der Herr Himmels und der Erden walte auch dessfalls über 
Ewr. Königl. Majestäte und setze dero gantzes hohes Königliches 
Erbhaus zum Seegen ewiglich.

Om fiere andre den gang har søgt stadsfysikatet, vides ikke; 
Grothaus fik bestalling som stadsfysikus 15. Febr. 1732, men 
først året efter, 12. April 1733, lod han sig indføre i univer
sitetsmatriklen:

Postquam in variis Germaniæ universitatibus, primo quidem 
Rinthelensi, inde Lipsiensi, Jenensi atque Halensi, optimarum ar
tium disciplinis, præcipue vero medico studio, egregiam navarat 
operam, atque in ultima, Halensi scil., sub inclutæ famæ viro, D. 
Frid. Hofmanno, lauream doctoralem obtinuerat, denique ad trien- 
nium fere gratus hospes nobiscum vixerat, in civium nostrorum 
ordinem rogatu suo receptus est vir nobilissimus et experientiss. 
Theodorus Wilheimus Grothaus, Osnabruga—Westphalus, Medie. 
Doctor et urbi regiæ Hafniensis physicus ordin.

Om Grothaus’ virksomhed som læge ved Vajsenhuset og 
som stadsfysikus er intet videre bekendt. I Oktober 1733 fik 
han efter ønske bevilget fremtidigt at få udleveret gratis et 
eksemplar af alt, hvad der tryktes i Vajsenhusets trykkeri og 
tillige et eksemplar af den sidst trykte bibel.

Kort før sin afsked var Grothaus endnu virksom for at få 
Vajsenhusapoteket oprettet; i forhandlingsprotokollen hedder 
det 11. Marts 1734: „Endnu blev på inspektør, justitsråd Mal- 
ling’s forespørgsel, om doktor Grothaus skulde have alt, hvis 
han nødvendig agtede at gøres fornøden til apotekets indret
telse, resolveret, at det fik vel ske; dog havde justitsråden 
hannem at foreholde, at derved brugtes al mulig menage."
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Ikke længe efter Grothaus’ ansættelse ved Vajsenhuset, i 
foråret 1731, havde den fremragende og indflydelsesrige Herrn- 
hutter, grev Zinzendorf, brødremenighedens ledende mand, 
opholdt sig i nogen tid i København i anledning af Christian VI 
kroning, og allerede da ses det af et af Zinzendorf’s breve, at 
han er trådt i forbindelse med Grothaus, der åbenbart har følt 
sig stærkt tiltrukket af denne ejendommelige personlighed og 
snart sværmerisk helt gik op i Herrnhutternes virksomhed og 
„den lille floks“ forskellige genvordigheder; herom vidner 
hans breve til Zinzendorf, til hvem han 24. Aug. 1731 skriver 
fuld af begejstring over hans virken i København1):

Die Kinder Gottes welche zuvor hier und da als einzelne Fun
ken in der Asche loderten, die haben Sie zusammengebracht, dass 
jetzt eine grosse Feuersbrunst daraus geworden. Freilich, so fährt 
er fort, rege sich nun auch sofort der Spiritus mundi dagegen. 
Andererseits drohe, da der Hof dieser Bewegung freundlich sinnt 
sei, die Gefahr eines unlauteren, liebedinnerischen Hofchristenthums. 
Darum empfiehlt er das kleine Kopenhagernsche Häuflein dem Gebet 
Zinzendorf’s und der Brüdergemeine.

I nogle andre breve fra slutningen af samme år udtaler 
Grothaus sin glæde over her at have truffet to af brødre
menighedens betroede mænd, socialt vidt forskellige, nemlig 
grevens hushovmester og en tømmermand, der var på gen
nemrejse til Sverig, og over efterretningerne om menighedens 
velsignelsesrige virken, en glæde, han endog giver udtryk i et 
højstemt tysk digt.

O Fama, du machst uns erstaunen, 
Du singst ein Lied in höh’rem Chor; 
Denn uns kommt deine Nachricht vor 
Als wie ein englisches Posaunen, 
Das in den Lüften mit Gewalt 
Wie Blitz und Donner wiederschallt. 
Ihr Gläubigen, habt ihr’s vernommen? 
Die Fama ruft: „Nehmt Euch in Acht“; 
Es kommt Geschrei aus Mitternacht! 
Auf, auf! Der Bräutigam will kommen.

*) De følgende citater skriver sig fra arkivar Glitsch’s skriftlige meddelelser.
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Nun Fama, geh’ von Haus zu Haus, 
Verspriech der Braut den ew’gen Segen, 
Ruf ferner: „Schmückt die Lampen aus 
und geht dem Bräutigam entgegen!

Desuden meddeler Grothaus i dette brev, at han vil over
række kongens søster, prinsesse Charlotte Amalie, den hende 
tilegnede herrnhuttiske sangbog. „Während das Salz der Erden 
[die Geistlichkeit] in Copenhagen „tumm“ bleibe, sei unter 
den Unstudirten und Einfältigen die Ernte gross“.

Der indtræder nu en toårig pavse; i den tid var Grothaus 
ikke alene bleven stadsfysikus, men havde også som rejse- 
medikus ledsaget Christian VI på dennes norgesrejse, der 
varede fra Maj til slutningen af September 1733; Grothaus 
har vel nok benyttet lejligheden til at dyrke sine naturviden
skabelige interesser på denne rejse, i egne, der frembød så 
meget nyt og ejendommeligt. Først fra Dec. 1733 findes der 
atter breve til Zinzendorf, af hvilke det ses, at Grothaus gen
nem indflydelsesrige personer har overrakt dronningen et bøn
skrift om tilladelse for brødremenigheden til at nedsætte sig i 
Danmark, hvilket dog synes at støde på vanskeligheder. Selv 
stiller Grothaus sig ganske til menighedens disposition: „Wenn 
Sie mich für Gott hinschicken, vocieren, wegrufen, allerlei be
fehlen wollte, so will ich durch pure Unterwürfigkeit gegen 
meine Brüder und Schwestern mit des Heilands Beistand folgen 
und gehorsam sei“.

I et senere brev anmoder Grothaus grev Zinzendorf om at 
skalfe ham en apotekersvend til det ny vajsenhusapotek, der 
da var under oprettelse: „Derselbe müsse zum „kleinen Hau
fen“ gehören und zugleich wohl Lust haben bei Armen-Anstalten 
seine Kunst als ein Werk des Herrn zu treiben“. Det blev da 
også fra Halle, den pietistiske videnskabs hjemsted, at Vajsen- 
huset fik sin første apoteker, August Günther, der kom hertil 
i 1734; dog synes apoteket først at være blevet åbnet i April 
1736, en måned efter Grothaus’ død.

Forhandlingerne med hoffet fortsatte Grothaus stadig, også 
om oprettelsen af et „Academia Cimbrica“ til uddannelse af 
præster, for hvilket navnlig overkammerherre C. A. v. Piessen 
synes at have interesseret sig. Særlig fortjener at bemærkes,
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at Grothaus allerede nu synes at have fattet interesse for den 
menighed, der i 1732 var oprettet i Vestindien, idet han an
moder om oplysninger om antallet af de til St. Croix bestemte 
mandlige og kvindelige missionærer.

I dette år må da vistnok tanken om at drage ud som herrn- 
huttisk missionær være modnet hos Grothaus og hans be
stemte ønske derom være udtalt; thi i Dec. 1733 besluttede 
menigheden i Herrnhut at sende ham sammen med en af 
brødrene „nach der Wallachei und Sibirien“, hvortil han i et 
brev af 21. Juli 1734 erklærer sig villig, skønt hans ønske 
vistnok allerede da har været at gå til Vestindien; kort efter 
var han færdig til afrejse, da han allerede 12. Juli 1734 havde 
indgivet følgende afskedsansøgning til vajsenhusdirektionen:

Da ich durch die wunderbahre Fürsehung Gottes, wieder alle 
mein Vermuhten, eine Vocation nacher Teutschland bekommen, 
und dabey für Gott gegründete Ursachen habe diesen Beruf an zu 
nehmen, ja ohne Verletzung meines Gewissens selbigen nicht auss
chlagen kann; So gehet an die S. T. Herren Directores meine 
schuldigst gehorsame Bitte, Sie geruhen mich meines Amtes beym 
Königl. Waysenhause gütigst zu entbinden. Nun sollte es zwar 
scheinen, als wen bey der nun zu errichtenden Apotecke meine 
Gegenwart nöhtig wäre; Ich meine aber unmaszgeblich, dass dieser 
Sache folgender Gestalt aufs allerkürzeste abzuhelfen wäre. Wen 
nemlich die S. T. Herren Directores etwa belieben, den Herrn Dr. 
Fries als einen hiesigen gelehrten Practicum, und der sich auch 
schon ehmahls ein halb Jahr dem Waysenhause fürgestanden, in 
meine Stelle zu ernennen, so will ich alhier, geliebt es Gott, noch 
6 Wochen lang verbleiben, und so kann ich in der Zeit selbigen 
eine genaue Kundschaft von allen Anstalten und Einrichtungen best 
möglichst ertheilen, dass also das Werck unter Gottes Seegen un
verhindert fortgehen könne. Übrigens vergelte Ihnen der Herr Jesus 
mit unaussprechlichen Seegen alles das gute, was Sie mir alhier 
als einen Fremdlingen erwiesen.

Samtidigt må Grothaus have søgt afsked som stadsfysikus, 
hvilken blev bevilget 31. Juli 1734; allerede dagen forud havde 
han fået afsked som medikus ved Vajsenhuset.

Om Grothaus’ skæbne efter den tid har man herhjemme 
hidtil intet vidst; nu kan den, takket være arkivar Glitsch’s 
meddelelse, nøje følges, indtil han næppe to år senere dør på 
fjernt liggende dansk jord uden at nå til at begynde sin ny 
virksomhed.
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Den 9. Okt. 1734 ankom Grothaus til Herrnhut og blev 
her konfirmeret o: optaget i menigheden 20. Okt. „nachdem 
er vorher scharff über die Beweggründe seines Zutritts zur 
Gemeine examinirt worden und derauf hingewiesen worden 
war, dass er äussere Vortheile nicht zu erhoffen habe“. I de 
følgende måneder fik Grothaus forskellige mindre hverv over
dragne i Herrnhut og deltog i sygeplejen og den medicinske 
undervisning, der blev givet de til missionstjeneste i fremmede 
lande udvalgte.

Det har dog åbenbart ikke været Grothaus let at bøje sig 
for den strenge disciplin, som brødremenigheden krævede; der 
var jævnlig rivninger og anstødspunkter, og af diariet ses det, 
at der oftere er klaget over ham. Og da det kom til stykket, 
brød han helt ud fra sin forpligtelse til at gå til Vallakiet og 
bestemte sig til at følge med to af brødrene til Vestindien, 
hvor den første menighed på St. Thomas havde haft en sørge
lig skæbne, idet så godt som alle dens medlemmer hurtigt 
døde. Det var Grothaus’ formål at undersøge årsagerne til den 
usunde luft i Vestindien og om muligt afhjælpe eller forebygge 
dens virkninger samt tillige at hjælpe brødrene i sygdomme 
med sine medicinske kundskaber, og desuden „aus Liebe zu 
den Mohren einen Unweg nach St. Thomas zu machen“. Be
slutningen faldt da heller ikke i god jord i Herrnhut; det ses, 
at der er faldet skarpe udtryk om Grothaus og bebrejdende 
udtalelser til ham selv, og af Zinzendorf’s nedenfor anførte 
mindedigt fremgår det også, at det var mod dennes ønske, at 
han gik til Vestindien; men Grothaus satte sin vilje igennem 
og rejste til Amsterdam, hvor han traf sammen med mis
sionæren F. Martin, der senere kom til at indtage en frem
ragende plads i den vestindiske brødremenighed; sammen med 
en tredie broder indskibede de sig 2. Dec. 1735, men kom 
først til St. Thomas 23. Marts 1736. Straks efter, at Grothaus 
var kommen i land, blev han alvorlig syg, lå hen i febervildel
ser, og 6 dage efter ankomsten døde han 28. Marts 1736; 
Dagen efter, 29. Marts, blev han begravet, således som kirke
bogen for St. Thomas udviser, inden nogen af brødremenig
heden fra St. Croix nåede til St. Thomas for at pleje ham.

Grothaus’ bratte død forskånede ham sandsynligvis for mange 
13*
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skuffelser og lidelser, som også den ny vestindiske brødre
menighed måtte døje under sin virksomhed i de følgende år; 
A. v. Devitz har i sit skrift: „In Dänisch-Westindien“ (Herrn
hut 1882) givet en interessant og varmt følende skildring af 
disse trængselsår; om Grothaus skriver han: „Einem lieben 
frommen Arzt in Kopenhagen, Dr. Theodor Grothaus, einem 
30 jährigen, unverheirateten Mann, war das schnelle Erkranken 
und Hinsterben der Brüder in Westindien zu Herze gegangen, 
und aus eignem Antrieb zog er aus um an Ort und Stelle der 
Ursachen davon genau zu untersuchen und der Geschwistern 
mit Rath und That zu dienen“. Men han lægger i det følgende 
ikke skjul på, hvor meget dette stred mod menighedens og 
Zinzendorf’s ønsker, hvorom dennes mindedigt også tydeligt 
vidner:

Einer flieht vor Ninive, 
Drüber stürzt er in die See1). 
Einer zaudert bei dem Essen — 
Da muss ihn ein Löwe fressen2). 
Also, theuerer Theodor, 
Läuft man auch dem Meister vor 
Und muss dann mit seinem Gläuben 
Wohl nothwendig stecken bleiben; 
Denn der Herr und die Gemein 
Stimmt in nichts als Ordnung ein. 
Doch bist du dem Herrn gefallen: 
Sei gesegnet von uns allen!

J) Profeten Jonas.
2) Kongernes Bog I. Kap. 13.




