
Beretning om Monradselskabets virksomhed nov. 2016 til nov. 2017 

Da Monradselskabet i øjeblikket er uden formand, har bestyrelsen vedtaget, at jeg som sekretær aflægger 

en kort beretning. 

Den 21. december 2016 indbød daværende formand, biskop Steen Skovsgaard, selskabets medlemmer til 

et møde i bispegården. Det skete med ret kort varsel, men alligevel var omkring 10 mødt op. Anledningen 

var et besøg af en i New Zealand boende efterkommer af D. G. Monrad. Tidl. borgmester i Wellington, Jan 

Pendergast var på besøg i Danmark sammen med sin mand og børn. Det blev et hyggeligt møde med 

fortælling om de ikke så få efterkommere i New Zealand af D. G. Monrad og hustru Emilie Lytthans. 

På et bestyrelsesmøde 6. april 2017 drøftedes udgivelsen af Karen Monrad Jones’s manuskript om D. G. 

Monrads politiske standpunkt i 1864.  Manuskriptet blev fundet i Rigsarkivet af H. C. Bjerg, historiker og 

tidl. arkivar. Der er modtaget 20.000 kr. tilskud fra Augustinus-fonden, der dog kun rækker til renskrivning 

og digitalisering. H. C Bjerg skriver i mail af 1.10., at han har engageret en, der for disse penge nu er i gang 

med at renskrive manuskriptet til digitaludgave, således at han kan arbejde med manuskriptet og sætte 

diverse fodnoter og rettelser ind. Dette arbejde regner han med er afsluttet inden årets udgang. Han 

udarbejder så indledning og noter, og vender derefter tilbage til selskabet med hensyn til at søge midler til 

en egentlig udgivelse. 

5. juni holdtes grundlovsmøde i bispegården. Grundlovstalen blev holdt af selskabets formand, biskop 

Steen Skovsgaard, der havde formet sin tale som et tilbageblik over grundlovsmøderne i bispegården, som 

han indledte året efter sin tiltræden som biskop, og som havde været en af inspirationskilderne for 

stiftelsen af Monradselskabet. Mødet samlede god tilslutning, ca. 60, der som tidligere efter kaffen blev 

ført an i folkedans af en erfaren folkedanser og De grønne Spillemænd. Også Horbelevkoret deltog med et 

par flerstemmige sange. Til mødet var der fremstillet en Monrad Øl ved Søllested bryghus, en stærk sag, 

hvor etiketten var Monrads kontrafej fra portrættet i Pompei-stuen. 

Bestyrelsen (med undtagelse af formanden) vedtog at give selskabets stifter og formand Steen Skovsgaard 

en afskedsgave på 5000 kr. som bidrag til erhvervelse af et maleri af den færøske maler Mikines. Dette i 

erkendelse af Steen Skovsgaards store betydning for selskabet, herunder at donere alle sine 

foredragshonorarer fra foredrag om Monrad til Monradselskabet. 

En efterkommer af D. G. Monrad, Birgitte Kjær, har for Københavns Nærradio holdt en serie andagter med 

inspiration i Monrads skrifter. Disse er sammen med et interview med Birgitte Kjær lagt på 

Monradselskabets hjemmeside. 

Der er i øjeblikket 50 medlemmer af Monradselskabet. Antallet af ind- og udmeldelser svarer næsten til 

hinanden, så medlemstallet har været konstant i flere år. 

Ved denne generalforsamling tager vi afsked med et af de bestyrelsesmedlemmer, der har været med i 

selskabet fra begyndelsen, nemlig Nils Wilhjelm. Du var blandt de fem grundlæggere af selskabet, og selv 

om du har betegnet dig selv som stående lidt på sidelinjen i forhold til de fire andre, der var teologer, så er 

jeg sikker på, at det ville have passet Monrad ganske udmærket, at du - som kendt med ”de faktiske forhold 

i jernindustrien”, tidligere medlem af regeringen og meget andet - har et stort netværk uden for disse 

cirkler. Og os andre medlemmer af selskabet har det passet rigtig godt, at du som myndig dirigent nu for 6. 

gang har sørget for generalforsamlingens afvikling uden svinkeærinder. Så en hjertelig tak for din indsats 

for Monradselskabet! 



Selv om der i Monradselskabets vedtægter står, at formand for Monradselskabet er den til enhver tid 

værende biskop over Lolland-Falsters stift, så er der som bekendt ingen regel uden undtagelse. Biskop 

Marianne Gaarden vil meget gerne støtte op om selskabet – være selskabet protektor så at sige – men ser 

ikke for nærværende mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

Det betyder, at der ud over valg af en afløser for Nils Wilhjelm også skal vælges endnu et medlem. Der er 

altså to valg under punktet valg til bestyrelsen. 

Tak for ordet. 


