
Beretning til generalforsamling 2016 ved Monradselskabets formand 
 

Monradselskabet havde sin stiftende generalforsamling 2012. Det er altså i år femte gang at vi 

mødes i dette fine, lille selskab. I de få år, som selskabet har eksisteret, synes jeg bestemt, at vi har 

bevist vores berettigelse. Vi har holdt flere møder, foredrag, omtaler og selskabet har også været 

med til at inspirere til forskellige udgivelser. Ikke mindst Henrik Gade Jensens bog om D.G. 

Monrad.  
Vi har desuden fået udviklet en god hjemmeside, ligesom vi har vort lille Monradbibliotek her i 

bispegården. I den forbindelse vil jeg særligt takke Nils Roland for det fine arbejde med 

hjemmesiden, samt for hans sekretærfunktion og naturligvis også Holger Villadsen for hjælp til den 

fortsatte udbygning af biblioteket. 
Vi har i årets løb afholdt et par møder. Kristeligt Dagblad arrangerede et møde den 12. april 2016 i 

bispegården, hvor der var lejlighed til både at høre Henrik Gade Jensen samt få en rundvisning i 

bispegården. Det var et samarbejde mellem Monradselskabet og Kristeligt Dagblad og blev et 

meget velbesøgt og vellykket arrangement. Sikkert af den grund var der ikke et tilstrækkeligt antal 

besøgende til et andet arrangement, som Monradselskabet tilbød, nemlig den 3. april, hvor vi 

ligeledes havde indbudt til rundvisning i stuerne. Dette valgte vi derfor at aflyse. Til gengæld kan 

jeg fortælle, at mange andre i årets løb har besøgt bispegården i større eller mindre grupper. Så sent 

som i dag havde vi besøg af et par af søstrene fra Maribo Kloster, som ønskede at se stuerne og 

hvor der naturligvis også blev lejlighed til at fortælle om D.G. Monrad. 
Den 5. juni hjalp bestyrelsen til med afvikling af det traditionsrige grundlovsmøde i 

bispegårdshaven, som også var både vellykket og velbesøgt. Det var Susanne Grue Jørgensen fra 

Lys over Lolland, som holdt årets grundlovstale. Som en tak for det fik jeg lov til at holde en 

prædiken ved afslutningen på udstillingen: Lys over Lolland. Den havde temaet spor, og jeg valgte i 

den anledning at tale over temaet: ”Livet sætter spor. Hvis ikke, betyder vi ikke spor”. Det kunne 

næsten være et Monradcitat, og i hvert fald en beskrivelse af at livet også satte sine spor i ham, 

ligesom han da også satte sine spor. Så lad det bare være overskriften for dette års beretning:  
Livet sætter spor. Hvis ikke betyder vi ikke spor. 

Ellers har jeg blot lyst til at fremhæve ganske få ting: 
1. Birgitte Kjær, som er tip-tip-oldebarn af D.G. Monrad har i Københavns radio holdt nogle meget 

fine og oplysende foredrag om Monrad. Disse foredrag har vi fået lov at lægge på Monradselskabets 

hjemmeside, hvor de kan downloades og høres. Det kan jeg bestemt anbefale at gøre 
2. I efteråret fik jeg en spændende opringning af et medlem af Monradselskabet, Hans Christian 

Bjerg fra Hørsholm. Han havde i Rigsarkivet fundet et spændende manuskript med titlen 

”D.G.Monrads politiske standpunkt i den dansk-tyske strid 1840-64” skrevet af Karen Monrad 

Jones (1885-1977), datter af Johannes Monrad og altså barnebarn til D.G.Monrad. Jeg har bedt 

Hans Christian Bjerg kort fortælle om dette manuskript og hans tanker i den anledning. 
3. Endelig har jeg fået en spændende henvendelse fra New Zealand. Jeg kan jo læse den op, som 

den lød i den mail, som jeg modtog: ”I am Bishop Monrad’s Great Great Great Grand daughter. My 

Great Grandfather was Oscar Monrad who was one of Viggo’s (the Bishop’s Youngest Son) sons”. 

Hun hedder Jan Pendergast og er borgmester i Wellington. Hun kommer sammen med sin familie 

her til stiftet den 21.12. hvor de naturligvis også meget gerne vil se bispegården. I den anledning har 

jeg bedt hende om at holde et foredrag mellem kl 13.30-15.00, som i første omgang vil blive tilbudt 

Monradselskabets medlemmer. 
4. Jubiskriftet: I forbindelse med Domkirkens 600 års jubilæum udgav vi et skrift, hvor jeg også der 

blev bedt om og fik lejlighed til at skrive om Monrad. Jeg valgte at sammenskrive, hvad der var 

blevet sagt og skrevet i Lolland-Falsters Folketidende om Monrad i forbindelse med hans død. Det 



er jo så dejligt og bevægende, at Folketidende glad og gerne stiller de gamle aviser til rådighed for 

et sådant studium.  
5. I dag har jeg netop fået en henvendelse fra Alice Nielsen, som ønsker at forære selskabet en 

gammel bibel med en hilsen fra D. G. Monrad. Den vil hun overrække i aften og donere til 

Monradselskabets bibliotek. 
Med denne korte beretning vil jeg til slut takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Dette er, som I 

måske ved, min sidste generalforsamling som biskop og dermed formand for selskabet. Det er jo 

indskrevet i vedtægterne at den til enhver tid siddende biskop er født formand for selskabet. Det er 

vel ikke noget man sådan kan tvinge sin afløser til – men mon ikke at en ny biskop vil være mindst 

ligeså optaget af at beskæftige sig med Monrad. Om ikke før, så når man har boet i nogle måneder i 

disse fantastiske rammer. Så tror jeg at man uvægerligt vil blive tændt af Monrad-ilden. 

Endnu engang tak til Nils Roland for det store arbejde, du har lagt i arbejdet som sekretær. For dit 

arbejde med hjemmesiden og fotoarbejde i det hele taget. Tak til Hans Folkvardt for din varetagelse 

af økonomien, til Nils Wilhjem for din indsats, som inspirator o.m.a. Til Hans Iversen som 

kolportør. Han sælger mange bøger, bl.a. Sjæleskat af Chr. Scriver, som er blevet solgt på 

Løgumkloster. Tak til Holger Villadsen for dit arbejde med biblioteket, og endelig til sognepræst 

Margrethe Tøttrup, som er suppleant og – som jeg plejer at udtrykke det - et vigtigt kvindeligt 

indslag i den ellers noget mandsdominerede bestyrelse. 

 

Steen Skovsgaard 
  
 


