
 

Mindesmærke på Nykøbing F. Østre Kir-

kegård over biskop Ditlev Gothardt Mon-

rad og hustru Emilie Nathalie f. Lytthans. 

I bispegårdens have findes en grotte med 

en høj over. Denne er omkranset af sten 

med biskoppernes navne og embedstid. 

 

 

 

Monradselskabet 

 

Selskabet blev stiftet den 28. marts 2012 

på initiativ af biskop Steen Skovsgaard og en kreds af interesserede. 

Selskabets formål er at udbrede kendskabet til biskop D. G. Monrads liv 

og levned samt være forum for udveksling af viden og oplysninger om 

Monrads betydning for kirke, skole og samfund.

Biskop D. G. Monrad (1811 – 1886) 



D. G. Monrad var biskop i Lolland-Falsters Stift i 21 år 

Han var en af 1800-tallets helt store personligheder, var myreflittig, meget 

belæst, men også en meget omstridt person både politisk og teologisk. Han 

har skrevet mange bøger, afhandlinger og artikler om vidt forskellige em-

ner, ligesom der også er skrevet og stadig bliver skrevet om Monrad. Hans 

person, liv og tænkning er fascinerende, inspirerende og spændende – og 

provokerende. 

 

Bestyrelsen 

Steen Skovsgaard (formand), Nils Wilhjelm (medlem), Hans Folkvardt (kas-

serer), Hans Iversen (medlem), Nils C. Roland (sekretær) 

Kontakt 

Monradselskabet er et forum, hvor alle, som har interesse for Monrads liv 

og tænkning, kan mødes til gensidig inspiration og vidensdeling. 

Hvis du er interesseret i at være med i dette selskab, eller hvis du i øvrigt 

har noget du ønsker at vide om Monrad eller en viden, som du ønsker at 

dele med andre, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen ved 

sekretæren, provst Nils C. Roland, Horsevænget 22, 4800 Nykøbing F., tlf. 

24 96 85 65, e-mail: post@monradselskabet.dk. Årskontingentet er fastsat 

til 100 kr., som indbetales til selskabets kasserer på konto i Danske Bank, 

reg.nr.: 3219,  kontonr.: 11157793. 

 

Loftsdekoration i Bispegården 

Hjemmeside 

Monradselskabets hjemmeside, www.monradselskabet.dk, informerer om 

kommende begivenheder og indeholder selskabets vedtægter, referater af 

D. G. Monrad i 1860, 

tegning af H. Olrik 

http://www.monradselskabet.dk/


generalforsamlingens og bestyrelsens møder. Hjemmesiden rummer også 

et debatforum, en nyhedsside og en kontaktside. 


