
Monradselskabets 5. generalforsamling den 29. november 2016 

22 personer fra nær og fjern var samlet i bispegården, og det blev på mange måder en både 

spændende og udbytterig aften. 

Formanden, biskop Steen Skovsgaard, bød velkommen og redegjorde kort for aftenens 

program. Derpå afvikledes 

Generalforsamlingen: 

1. Nils Wilhjelm blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indbydelse med dagsorden var udsendt 

4. november til selskabets medlemmer. 

2. Formanden aflagde beretning, der nu findes på foreningens hjemmeside, 

www.monradselskabet.dk 

3. Der var ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt med akklamation. 

Dirigenten takkede formanden for hans store engagement i selskabet, ”var det ikke for 

ham, eksisterede dette selskab ikke!” 

4. Hans Folkvardt forelagde derpå regnskabet for regnskabsåret 1.10.2015 til 30.9.2016. 

Det balancerer med 16.822,13 mod 9.956,13 ved årets begyndelse. Årets resultat blev 

således 6.866 kr., der hidrører fra foredragshonorarer, som formanden har doneret til 

selskabet. Dirigenten udtalte forsamlingens anerkendelse heraf. 

5. Der var ikke indkommet forslag. 

6. Kontingentet fastsattes uændret til 100 kr. pr. år. 

7. Valg til bestyrelsen: Hans Folkvardt og Nils Roland var på valg. Begge genvalgtes for 2 

år. 

8. Da suppleanten Margrethe Tøttrup ikke ønskede genvalg, valgtes Susan Rasmussen 

som suppleant. 

9. Arne Heyn genvalgtes som revisor. 

10. Eventuelt. Intet herunder. 

Efter generalforsamlingen var forfatter og historiker Kai Just inviteret til at holde foredrag om 

Monrad. Kai Just skrev sidste år en meget anmelderrost bog:” D. G. Monrad, menneske og 

mand. Riget, magten og æren.” Forsamlingen fik en grundig gennemgang af nogle vigtige 

aspekter omkring Monrad og hans tid. Men der var også andre overraskelser i løbet af aftenen.  

Den første var, at et medlem af Monradselskabet, tidl. arkivar Hans Christian Bjerg fra 

Hørsholm, fortalte om, hvordan han i Rigsarkivet havde fundet et manuskript med titlen ”D. G. 

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

(1885-1977). Hun var datter af Johannes Monrad og altså barnebarn til D. G. Monrad. Hans 

Christian Bjerg vil nu arbejde videre med manuskriptet – og han fik selskabets opbakning til at 

gå videre med henblik på en evt. udgivelse af dette glemte manuskript. 

http://www.monradselskabet.dk/


Den anden store overraskelse var at Monradselskabet fik foræret en gammel og historisk 

interessant bibel fra 1850. Bibelen har været i familieeje siden, og nu havde Alice Nielsen fra 

Hørsholm besluttet at skænke bogen til Monradselskabets bibliotek i bispegården. Bibelen er 

forsynet med en tekst af biskop D. G. Monrad, men det var ikke helt let at læse for det 

utrænede øje. Det var Hans Christian Bjerg til gengæld i besiddelse af – og han kunne tyde 

teksten til flg. ordlyd: ”Denne bog, der er anskaffet fra det Nathanske Legat, er givet Hans 

Christensen til Erindring om den 12. Juli 1850 og som Opmuntring til Fremgang i christelig 

Kundskab og Fromhed.” D. G. Monrad (sign) 

Om boggaven har relation til afslutningen af den 1. Slesvigske krig, eller hvad anledningen er, 

står hen i det uvisse. Til gengæld er det nu vist og sandt, at bogen vil få sin endelige placering 

i bispegården. 

Til slut kunne biskop Steen Skovsgaard fortælle om et helt ekstraordinært 

medlemsarrangement, som vil finde sted i bispegården den 21.12. kl 13.30-15.00. Her 

kommer borgmesteren fra Wellington, Jan Pendergast, med sin familie og besøger for første 

gang bispegården. Hun er tip-tip-tip-oldebarn af Monrad. Og hun – for det er en kvinde på 

trods af navnet! – vil fortælle på engelsk om dette slægtskab og om Monrad på New Zealand. 

Referat ved Nils Roland, sekretær 


