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DET SKER

Fredag
19.30: Linå Forsamlingshus: Banko 

Bio Silkeborg
10: Minions 
10: Min Søsters Børn og Guldgraverne
10 - 12 - 14 - 16: Far til Fire’s vilde ferie
10 - 12 - 18.45: Hotel Transylvania 2
10 - 12: Inderst Inde (3D)
12 - 14.05: Inderst Inde
11.50: Pan
16: Pan (3D)
14: Krigen
14: Sommeren ’92
14: Hotel Transylvania 2 (3D)
16.05 - 18.40: Crimson Peak
16.20: Everest
16.20 - 18.30 - 21: Klovn - forever
18.20: Praktikanten
18.50: The Walk
20.50: The Martian (3D)
21: Black Mass
21.10: Maze Runner
21.20: Min lillesøster

Lørdag
10.40: Adventistkirken: Gudstjeneste v/ 
Walder Hartmann
12: Rampelys: The Dixieland Gipsy Band
19.30: Jysk Musikteater: Den eneste ene

Bio Silkeborg
:Samme program som lørdag dog uden føl-
gende forestillinger: Far til Fire’s vilde ferie 
kl. 10. Hotel Transylvania 2 kl. 10. Inderst 
inde kl. 10. Minions kl. 10. Min Søsters Børn 
og Guldgraverne kl. 10

SERVICE
Borgerservice
RÅDHUSET, SØVEJ 1, SILKEBORG: Man-tirs 
10-15, tors 10-17, fre 10-14

Affald
TANDSKOV GENBRUGSPLADS: Man-fre 7-18, 
lør-, søn- og helligdage 9-16. 
TIETGENSVEJ GENBRUGSPLADS: Man-fre 
12-18. Lør-søn 9-16. Lukket helligdage  

Faste vagter
ALARMCENTRAL: Tlf. 112
BRAND & REDNING: Tlf. 89 70 3599
LÆGEVAGT: Tlf. 70 11 31 31
SILKEBORG POLITI: Tlf. 114
TANDLÆGEVAGT: Brobjergskolen 20, Aarhus 
(fredag 18-21, lør-søn-helligdage 10-13): Tlf. 
40 51 51 62
APOTEKERVAGT: 12. oktober til 18. oktober: 
Svane Apotek: Vagt man-tors indtil 18.30, 
fre indtil 19, lør til 14 og 17-18.30, søn- og 
helligdage 10-12 og 17-18; derudover tilkal-
devagt 
GAS- OG VVS-VAGT: Tlf. 70 22 20 20
EL-VAGT (WEEKEND): Silkeborg, Kragelund, 
Serup: Tlf. 70 20 03 76. Them: Tlf. 70 20 03 
73. Resenbro, Linå, Gjern: Tlf. 70 20 03 75. 
Kjellerup: 70 20 03 72

Bibliotek
SILKEBORG BIBLIOTEK: Man-tors 10-18, fre 
10-17, lør 10-15. Selvbetjening: man-tors 8-21, 
fre 8-17, lør 10-15

Indsamling af penge og 
indhentning at tilladelse 
til opstillingen blev  
en 10 år lang proces

 
 
 
 
 
AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

Michael Drewsens statue blev for nogle uger 
siden flyttet fra Torvet til en midlertidig pla-
cering på »Papirtorvet« foran indgangen til 
Midtjyllands Avis. Her skal den »overvin-
tre«, mens man bygger parkeringskælderen 
under Torvet.

Nogen mener, at Michael Drewsen dermed 
er kommet »hjem« til udgangspunktet for sit 
virke, nemlig området, hvor Silkeborg Papir-
fabrik lå helt frem til 2000 - og bør blive der.

Det er han måske nok i overført betyd-
ning, men statuen af  Michael Drewsen hører 
nu til på Torvet, der hvor den blev afsløret 
15. oktober 1892 - 18 år efter, at hovedper-
sonen selv var død. 

Indsamlingen for at få rejst mindesmær-
ket for Drewsen var en lang og trang proces. 
Og statuens placering på Torvet var et hedt 
debatemne allerede fra før den faktisk stod 
der. 

Måske er den midlertidige flytning en 
god anledning at se nærmere på, hvordan, 
hvornår og hvorfor statuen fik sin plads på 
Torvet. 

Indsamling ved 25 års jubilæum
Historien om Michael Drewsens statue be-
gynder sandsynligvis 23. maj 1882, da H. C. 
Zeltner blev fejret af  hele byen. Festen var 
en markering af, at den vellidte jernstøber 
og arkitekt havde siddet i »kommunerepræ-
sentationen« i 25 år - heraf  24 som formand. 
Ved festmåltidet blev der på jubilarens op-
fordring indsamlet penge til »et mindes-
mærke for Silkeborgs skaber, den gamle 
Michael Drewsen«. Så langt, så godt. Idéen 
om et mindesmærke var født og blev dagen 
efter viderebragt i avisens spalter.

Nyt forsøg
Ifølge Silkeborg Avis kom der til at gå fem 
år, før spørgsmålet om et mindesmærke at-
ter blev taget op. Det skete 6. oktober 1887, 
hvor vi får at vide, at der i »den sidste halve 
snes år adskillige gange har været tale om 
at rejse byens grundlægger … et mindes-
mærke, som kunne fortælle de kommende 
generationer, hvilken betydning den afdøde 
stormand … havde for byens tilblivelse og 
hele udvikling.« 

Redaktøren må dog konstatere, at det var 
blevet ved snakken. Man havde fået indsam-
let et beskedent beløb på 200 kr., og de var 
blevet indsat i sparekassen. Problemet var, 
at man aldrig havde fået nedsat en komité 
til at forestå det videre arbejde. Men nu var 
det tid til handling.

20. oktober 1887 rapporterer Silkeborg 
Avis, at fabrikant Zeltner sammen med en 

række »nuværende og tidligere medlemmer 
af  Silkeborg Kommunalrepræsentation«, nu 
havde holdt møde »med det formål, at søge 
tanken om at rejse Michael Drewsen et min-
desmærke realiseret.« Det skulle ske ved at 
»udstede opråb om bidrag såvel her i byen 
som i den nærmeste omegn.«

Blandt de fremmødte var der foreløbig 
mest stemning for, at mindesmærket skulle 
være »en portrætbuste, rejst enten midt på 
Torvet eller udenfor rådhuset på den der-
værende plæne.« 

I god gænge
Sagen var altså nu i god gænge igen og man 
håbede derfor, at der snart ville stå et minde 
på Torvet over den »mand, der er skyld i 
Silkeborgs tilblivelse, som en frodig han-
delsplads.« Man anså det ikke for at være 
nødvendigt at indkalde til et offentligt møde 
om indsamlingen, fordi der havde været så 
mange positive tilkendegivelser. Men bi-
dragyderne ville senere få lejlighed til at 
være med til at bestemme »hvad mindes-
mærket skal bestå af  og hvor det skal stå.«

Derefter omtales indsamlingen på forsi-
den af  Silkeborg Avis, hvor det nederst an-
føres, at »Denne artikel bedes optaget i andre 
blade.« Og senere i december indrykkes et 
stort »opråb« - også på forsiden. 

Derfor ser vi indsamlingen omtalt i ho-
vedstadspressen og i Aarhus Stifts-Tidende 
og Jyllands Posten - for det tilfældes skyld, 
at der også uden for Silkeborg skulle være 
nogle, som ønskede at bidrage til mindes-
mærket. 

Og hvad skete der så? INGENTING! En 
gennembladring af  aviser fra første halvår 
af  1888 gav ikke resultat - selvom det i den 
nævnte annonce faktisk stilles i udsigt, at 
»lister over de bidragydende vil efterhånden 
blive offentliggjort.«

Endnu et forsøg
Endnu en gang løb initiativet altså ud i san-
det. Hvilket måske primært skyldtes, at H. C. 
Zeltner døde meget pludseligt i 1889. Så først 
8. april 1891 omtales sagen igen i avisen - ef-
ter at 81 »gamle borgere i Silkeborg« havde 
opfordret komitéen til at »vågne op af  sin 
dvale.« For hvis et monument skulle »have 
sin rette betydning, må det rejses mens en 
del af  Drewsens samtidige … endnu er le-
vende.« Og det var nok ganske rigtigt.

Så komitéen holdt et møde, hvor det blev 
overdraget »til et snævrere udvalg, bestå-
ende af  d’hrr. købmand Knap og Arntzen 
samt redaktør Sørensen at vælge en formand 
og tage initiativ til, hvad der videre skal fore-
tages i sagen.« Kassebeholdningen blev på 
dette møde opgjort til at være på ca. 2.430 kr.

Så kører det
23. februar 1892 skete der tilsyneladende 
endelig noget. Der blev afholdt et offentligt 
møde for bidragyderne og efterfølgende 
sendte komitéens nu tretten medlemmer 
en ansøgning til kommunalbestyrelsen. 
Heri oplyste man, at »det nødvendige beløb 
til mindesmærkets anskaffelse var bragt 
tilveje« og at det »nu var blevet bestemt, 
hvor mindesmærket ønskes rejst.« Så ko-
mitéen håbede, »at få tilladelse til at rejse 
det nævnte mindesmærke - en statue af  den 

afdøde, højt fortjente borger, anbragt på en 
høj sokkel - på plænen ud for rådhuset« og 
så håbede man, at »modtage den ønskede 
tilladelse så betids, at statuen kan være rejst 
førstkommende 15. oktober.«

Ved mødet, hvor der ellers kun var et ringe 
fremmøde, gik bølgerne meget højt. For der 
var ikke kun delte meninger om, hvor min-
desmærket skulle placeres, men også om 
hvilken betydning Drewsen havde haft for 
byen. Med en temmelig stor majoritet blev 
det dog vedtaget, at komitéen skulle sende 
en ansøgning til kommunalbestyrelsen og 
det gjorde den jo så.

Der går politik i sagen
Allerede før ansøgningen var blevet afsendt, 
var der gået politik i sagen. Den havde i sit 
udgangspunkt været hævet over partipoli-
tik, men det var slut nu.

Silkeborg Avis var med redaktør H. S. 
Sørensen i spidsen Venstrefolkenes talerør 
og havde lige fra projektets start været for 
Drewsen og for en placering på Torvet. Re-
daktøren var da også medlem af  komitéen.

Silkeborg Dagblad, der af  redaktør 
Sørensen blev kaldt »Højreaftrykket fra 
Århus« med henvisning til dens konserva-
tive observans og tilknytningen til Aarhus 
Stifts-Tidende, var derimod bannerfører for 
modstanderne. Der var flere ting i vejen. Der 
var det med placeringen på Torvet - og så 
var byens reelle grundlægger jo Christian 
8. og ikke Drewsen. Han var blot en driftig 
industrimand og skulle han hædres med 
et mindesmærke, burde det anbringes ved 
hans virksomhed. Og endelig lod Drewsens 
levned meget tilbage at ønske. 

Baggrunden for den kradse politiske 
meningsudveksling om en uskyldig statue 
på Torvet i Silkeborg skal findes i samti-
dens uforsonlige politiske magtkamp mel-
lem Højre og Venstre. Vi er i den såkaldte 
»Provisorietid«, hvor den magtfulde kon-
seilspræsident Estrups blå gendarmer, der 
repræsenterede kongemagten og den gamle 

Michael Drewsens  
statue - altid  
til debat
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verden, var til stede i Silkeborg såvel 
som i alle andre byer i landet.

Prostestskrivelse
Modstanderne var heller ikke sene til 
at skrive til kommunalbestyrelsen, der 
jo skulle tage den endelige beslutning. 
Begge dokumenter findes i den kom-
munale sagsmappe. Her reagerede 
en »kreds af  borgere - såvel bidrag-
ydende, som ikke bidragydende«, i et 
brev dateret 25. februar. 

De gjorde her »indsigelse mod an-
vendelsen af  byens fornemste æres-
plads« og mente, at »der kræves andre 
kvalifikationer, end dem Drewsens liv 
og levned har givet slægten eksempler 
på.« De anerkendte til fulde »hans im-
ponerende energi og store forretnings-
dygtighed, så vel som de frugter disse 
evner til en tid havde båret for vor lille 
by«, men pegede på, at hans forhold 
til byen på ingen måde var uegennyt-

tigt. Han havde ikke følt sig forpligtet 
overfor sine gamle udslidte arbejdere 
og han havde heller ikke sørget for 
at indrette en velgørende institution, 
»skønt hans timelige kår var så ual-
mindelig heldige og hans stilling af  
staten meget begunstiget.«

Det sidste klagepunkt udsprang nok 
især af, at papirfabrikkens arbejdere 
siden 1889 havde levet under meget 
vanskelige forhold. De forenede Papir-
fabrikker havde overtaget fabrikken i 
Silkeborg, og kvitterede med straks at 
stoppe produktionen. Så al hjælp var 
kærkommen.

Underskriftsindsamling
Tilhængerne handlede derefter hur-
tigt. 27. februar fremsendte de »9 
adresser - underskrevne af  over 500 
skatteydende heri kommunen« til 
fordel for en placering af  statuen på 
Torvet. Der var dog tale om en mild 

overdrivelse. På listerne, som også er 
bevaret i sagen, er der sammenlagt 
kun 303 underskrifter. Men allige-
vel var det især disse lister, der blev 
udslagsgivende for sagens endelige 
afgørelse. 

Efter en grundig behandling på 
kommunalbestyrelsesmødet 13. april 
1892, hvor alle indlæg i debatten rent 
undtagelsesvist blev refereret i for-
handlingsprotokollen, vedtog man »at 
give tilladelse til støttens anbringelse 
på Torvet« med syv stemmer for og 
tre imod. 

I den langvarige debat udtalte flere 
af  medlemmerne, at de stemte for, 
fordi der var så mange borgere i byen, 
der havde tilkendegivet, at de gik ind 
for placeringen på Torvet. Og sådan 
blev det.

Afsløring efter ti år
Efter ti år kunne aviserne altså endelig 

melde, at nu havde afsløringen af  min-
desmærket for Drewsen fundet sted. 
Det skete lørdag 15. oktober 1892 kl. 
16 og højtideligheden »overværedes 
af  over 2.000 mennesker fra land 
og by. Redaktør Sørensen holdt fest-
talen, hvori han betonede Drewsens 
betydning for Silkeborgs tilblivelse og 
udvikling, og overgav på komitéens 
vegne mindesmærket til kommunen. 
Birkedommer Adler Lund takkede 
for gaven, som kommunen nok skulle 
vide at frede.« Dermed havde sagen 
fundet sin endelige afslutning. Ingen 
af  modstanderne tog tilsyneladende 
ordet ved afsløringen.

Alligevel har statuens placering og 
teksten på soklen lige siden med jævne 
mellemrum indbudt til  diskussion og 
debat. Men på den baggrund bliver 
mindet om Drewsen og byens tidlige 
historie holdt i live - og det er da ikke 
så ringe endda.

Statuen på Torvet
Statuen blev udført af  billedhuggeren 
Hans Peder Pedersen-Dan (1859-1939).

At dømme efter samtidige fotografi-

er er den ganske vellignende. Den fore-
stiller en Michael Drewsen i overstør-
relse - ca. 250 cm. høj. Han står som 
en anden Napoleon med højre hånd 
stukket ind i jakken og skuer ud over 
Torvet. Man får klart en fornemmelse 
af, at her står den ny tids mand - det 
ny Danmarks mand. 

Drewsen tilhørte selv den liberale 
fløj i Folketinget lige efter Grundlo-
vens vedtagelse, så måske var mindes-
mærket i lige så høj grad tænkt som 
en politisk markering af, at nye tider 
snart var på vej efter provisorieårenes 
ørkenvandring. 

Endelig skal det til sidst nævnes 
som et kuriosum, at statuen blev pla-
ceret i det anlæg foran rådhuset, som 
en af  Drewsens allerstørste lokale 
modstandere, birkedommer Drechsel, 
skænkede byen ved sit sølvbryllup i 
marts 1874, kort tid efter Drewsens 
død. 

Så udfaldet blev altså, at Drewsen 
på sin sokkel trådte myndighedsper-
sonen, den konservative V. Drechsel 
»under fode«.
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Det var 
DENGANG

 | Afsløringen af Michael 
Drewsens statue samlede 
ifølge de lokal aviser 
omkring 2.000 mennesker. 
Optaget 15. oktober 1892.

 | Torvet set mod rådhuset med Michael Drewsen placeret på sin sokkel midt i 
det lille anlæg, som birkedommer Drechsel forærede byen i forbindelse med sit 
sølvbryllup. Til højre ses Håndværkerforeningens helt nyopførte bygning, som 
var tegnet af Anton Rosen. Optaget 1897.

 | Bilerne har gjort 
deres indtog på Torvet 
og for at skabe plads 
nedlagdes Drechsels 
haveanlæg. Men 
Drewsen stod fortsat 
på sin plads på Torvet. 
Optaget ca. 1935.

 | Drewsen har lagt øre og øjne til lidt af hvert gennem de næsten 125 år. En af 
de faste traditioner er den årlige studenterdans omkring statuen. Optaget ca. 
1960.


