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Drewsen-statuetten    

------------------------ 

 

Michael Drewsen 

Michael Drewsen (1804-1874) var en driftig erhvervsmand, Silkeborgs grundlægger og en af den danske 

grundlovs fædre, som i flere omgange blev valgt til Folketinget og Landstinget. Den 15. april 1844 ankom han 

sammen med 14 murere, 10 tømrere og 4 smede til det, der dengang var en fjern og uopdyrket egn af 

Danmark, som kun bestod af Silkeborg Hovedgård, nogle få huse og en mølle. I løbet af få måneder bygge han 

landets største og mest moderne papirfabrik, og i løbet af få år forvandlede han den lille handelsplads ved 

Gudenåen til en sprudlende nybyggerby, som 150 år senere er en af Danmarks største kommuner med over 

90.000 indbyggere. Med energi, engagement, initiativ, ambitioner, handlekraft og fremsyn gjorde han Silkebog 

til landets hovedcenter for produktion af papir. Papirfabrikken var stor og moderne. Den anvendte den nyeste 

teknologi, fx blev Danmarks første vandturbiner taget i brug på Silkeborg Papirfabrik. Fra midten af 1800-tallet 

blomstrede byen op, blev hurtig en selvstændig kommune, fik rådhus, skole, apotek og distriktslæge. Drewsen 

boede i Silkeborg i 30 år, og havde enorm betydning for byens udvikling. Han stod i spidsen for at få etableret 

veje og jernbaner til Silkeborg, et gasværk og en telegrafstation, og ikke mindst købet af Hjejlen, der i dag er 

verdens ældste kulfyrede hjuldamper og klassificeret som national kulturarv. Drewsen lagde grunden til 

grundlovsfesterne på Himmelbjerget, og han fik besøg i Silkeborg af både kong Frederik 7 og digteren H.C. 

Andersen, som tilbragte det meste af sommeren 1853 i hos Drewsen i Silkeborg, og brugte sine indtryk fra 

Silkeborg i sine eventyr. En stor statue af byens stolte grundlægger blev siden sat på byens Torv, og han selv 

ligger begravet på familiegravstedet på byens kirkegård. 

 

Statuen og statuetten 

 
 

 

I 1892 opstillede Silkeborgs borgere et mindesmærke på Torvet over byens grundlægger 

Michael Drewsen. Statuen er støbt i bronze og blev udformet af kunstneren Hans Peder 

Pedersen-Dan, der også har skabt statuen af Holger Danske på Kronborg. Det er i dag en 

fast tradition, at nyudsprungne studenter hvert år danser rundt om statuen af Drewsen. I 

2015 fik kunsthandler og galleriejer Henrik Omme fra Gallerie Moderne Silkeborg ideen til at 

skabe en statuette af den berømte statue. Han fik pensioneret chefkonservator på Ny 

Carlsberg Glyptoteket Lars Henningsen til at gennemfotografere statuen på Torvet, og 

Museum Silkeborg fremskaffede gamle skitser og andet materiale om statuen. På det kendte 

støberi Mariani i Pietrasanta i Italien blev statuetten bygget op af en struktør, og der blev 

skabt en støbeform, så bronzestatuetten kunne støbes. Statuetten blev godkendt at Lars 

Henningsen og Henrik Omme, og der blev herefter fremstillet 25 eksemplarer, som 

Silkeborg Kommune råder over. Statuetten er 24 cm. høj og vejer 1,985 kg. 

 
Uddeling af statuetten 

’Drewsen-prisen’ uddeles situationsbestemt ved særlige lejligheder til en borger, virksomhed, organisation, 

forening eller andet, som har gjort en helt ekstraordinær indsats til gavn for Silkeborg-området eller som har 

medvirket til, at Silkeborg er blevet kendt udadtil. Prisen uddeles af borgmesteren og består af en Drewsen-

statuette og et diplom, 

09. marts 2016 


