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Fiskeren på torget - 
60 levde år i granitt

trofast skikkelse: Dag og natt løfter Fiskeren på torvet torsken opp i båten mens vannet bruser. Legger du merke til ham? foto: mariann l. Dahle

stor: ”Billedhugger Arne Vinje 
Gunnerud har temperament som 
en italiener og stemme som en 
russisk volga-sanger (---) to meter 
mannfolk i alle retninger, med hår 
og skjegg og havblå øyne under 
buskede bryn”, skrev Aftenposten i 
1994.   arkivfoto: grete Øystå

I dag er det nøyaktig 60 år siden den svært unge billedhuggeren  
Arne Vinje Gunnerud avduket «Fiskeren på torget» i Drøbak. 
Den påfølgende dag kunne man lese i Akershus Amtstidende:  
«---og så falt sløret. Fiskeren satt der i sin båt og dro Drøbaks-
torsk. Tilskuerne stirret og før de hadde fått noe inntrykk av mo-
numentet, ble vannet satt på. «Sjøene» skvalpet om båten. Det 
var så virkningsfullt at det hørtes et lite gisp –å –å –å.»
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ha en fontene og Drøbak har selvsagt 
også sin, ----. Men vi savner en meget 
viktig ting på Torvet. Vi savner et monu-
ment. ----. Skulle en ha et symbolsk mo-
nument ved Drøbak Torv så kunde en 
ikke få noe bedre enn Arne Vinje Gunne-
ruds ”Fiskeren” som flere Drøbaksfolk 
har uttalt håpet om at byen måtte skaffe 
seg. Den skulpturen vilde på en ypperlig 
måte symbolisere fiskeren og sjøman-
nen.----. En ypperlig og historisk for-
svarlig plass til ”Fiskeren” vilde det bli 
på sydsiden av fonteneanlegget .

Man kan også lese kritiske røster. 
Signaturen «Drøbaksmann”» skriver: 
Ideen er god, meget god. Men så var det 
penger da. Det er en ganske vesentlig 
side av saken.

I 1954 er det ikke spor etter debatt el-
ler saksgang, verken i formannskaps-
protokoller eller i Amta.  18. mai 1955 
dukker «Fiskeren» opp igjen i avisa 
med bilde av skulpturen plassert helt 
nede i vannspeilet. Gunnerud uttrykte 
misnøye ved at fiskeren var kommet 
for lavt i bassenget og begrunnet det 
med at en får ikke noe virkelig inn-
trykk av hvordan det hele virker i for-
hold til omgivelsene. 

20. juni samme år refererte Amta fra 
et bystyremøte under overskrifta 
«Samstemmighet i Drøbak bystyre om 
innkjøp av Fiskeren»: Det gås til inn-
kjøp av den prøveoppsatte skulptur på 
torget utført av Gunnerud. Den er be-
regnet å koste kr 8000 ferdig montert. 

Siden det var uenighet om plasserin-
gen (Badeparken og Gamlehjemmet 
var nevnt som alternativer), ble plasse-
ringen på torget utelatt fra formann-
skapets innstilling. 

INTERESSANT ER UTTALELSEN fra 
representant Joacim Linge etter at han 
hadde foreslått Badeparken som egnet 
sted: ”Han håpet at tidene ble slik at 
Gunnerud en gang fikk anledning til å 
forme et billedhuggerverk karakteris-
tisk for Drøbak, og da burde det stå på 
Torvet. Dette er litt for åpent og stor for 
den lille fiskeren i den plumpe båt, den 
har ikke den virkningen den burde ha, 
selv om den kommer opp i den høyde 
kunstneren hadde beregnet.”

Representanten Askautrud støttet 
argumentasjonen til Linge og i følge 
han var begrunnelsen for innkjøp av 
skulpturen i sin tid at, sitat: ”Da for-
mannskapet kom med forslag om inn-
kjøp av ”Fiskeren” var det først og fremt 
fremmet fordi en mente en akkurat nå 
hadde en viss plikt til å støtte den loven-
de kunstner ved å gi ham et puff fram-
over økonomisk og mentalt i de første 
vanskelige år. Dessuten har vi anven-
delsesmuligheter for noe å pynte opp 
byen med. Fontenen vis-à-vis gamle-
hjemmet kunne også være en anvende-
lig plass.”

Ovennevnte bekreftes av formann-
skapsprotokollen, sak nr 37 i bystyre-
møtet 17. juni 1955. Plasseringen var 

stilt åpen.
Det er interessant å merke seg 

Askautruds uttalelse om økonomisk 
støtte.  Det kan tyde på at ryktet om at 
kunstneren skyldte skattepenger til 
kommunen er begrunnet; noe han mer 
enn antyder i et intervju i Amta i 1994 
ifm. en utstilling i galleri Cassandra. 

I  mai 1956 avslører Amta at Arne 
Vinje Gunnerud og kommunale arbei-
dere har vært sett i ferd med å plassere 
figuren i fontenen ved Drøbaks torv noe 
høyere i bassenget enn i fjor. En vil heve 
selve stenskulpturen på en sokkel opp i 
en skål.  

Fiskeren har funnet sin endelige 
plass. 

SÅ TIL HOVEDBEGIVENHETEN; avdu-
kingen. Amtas beskrivelse er en jour-
nalistisk tidskoloritt fra 50-tallet. På 
avisens førsteside mandag 11. juni 
1956 fanger overskriften «Drøbaksgut-
ter besøker Drøbak» oppmerksomhet. 
Det viser seg at avdukingen av Fiske-
ren skjuler seg her.  Artikkelen referer 
til en hendelse dagen før der ”selveste 
ordfører Kjellberg og  kontorsjef Thor-
bjørnsen” i spissen for Drøbak for-
mannskap tar i mot en rekke ”Drøbaks-
gutter som i unge år hadde dratt ut for å 
finne levebrødet annetsteds, men stadig 
hadde fødebyen i tankene.”

Programmet omfattet bl.a. nedleg-
ging av krans ved Niels Carlsens byste. 

Etter tale og kransnedlegging «løste 
halvsirkelen seg opp. En skulle bort å 
avsløre Fiskeren på torvet som var lett 
innhyllet i et klede. Om en stund skulle 
sløret løftes, kunstverket skulle offisielt 
avdukes i sin endelige skikkelse. Noen 
av de besøkende hadde vel sett den fra 
prøveoppstillingen, men i sin endelige 
utforming er den jo noe helt annet.» 

Einar Børsum holdt avdukningsta-
len. Og så falt sløret- med det påføl-
gende lille gisp –å –å –å- da vannet ble 
satt på.

SIDEN HAR ”FISKEREN” gledet oss i 
seks tiår; hugget i granitt av kunstne-
ren selv før fylte 25. Materialet var hel-
ler ikke gitt. I kunstnerens brev av -52 
skriver han: ”Fontenefiguren tenkes 
utført i bronse. Den antas ferdig støpt å 
ville koste ca 12 000 kroner. Bassen-
gets bunn utført i slepen sten med 
havmotiver antas å koste ca 2 000 kro-
ner.”  
Kanskje ble det for dyrt. Heldigvis.

Skrevet av Bror Gevelt

Kilder: Akershus Amtstidendes arkiv, 
Follo arkiv (Drøbak bystyrets protokol-
ler 1952 – 1956), Kirsten Vinje Gunne-
rud: Billedhuggeren Arne Vinje Gunne-
rud – Livskraft, glede og fantasi.

I 60 ÅR har Fiskeren på torget lojalt 
og viljefast utført sitt daglige virke; - 
helt upåvirket av byens aktivitet og 
utvikling på torg og i bedehus.  Hans 
standhaftige tilstedeværelse har 
imidlertid påvirket sine medborge-
re. Både ved sin skulpturelle fortref-
felighet og som lokal vittighetsob-
jekt er han blitt en naturlig del av 
torget. Til tross for oppmerksomhe-
ten er det få medborgere som kjen-
ner hans «åndelige» opphav. Mangel 
på inskripsjon har på mange måter 
anonymisert kunstneren og ført til 
at fiskerens alder er ukjent for de 
fleste. Hans tilblivelse er både inter-
essant, kronglete og morsom. 

DET VAR INGEN selvfølge at han 
skulle ende opp på torget eller leve 
sitt liv i granitt. Ut fra det som står 
skrevet i arkivene i Amta og proto-
kollene i Drøbak formannskap fra 
50-tallet er det vanskelig å si om det 
er kunstneren selv eller Drøbak 
kommune (dens daværende navn) 
som tok initiativet til fonteneanleg-
get. Det første funnet i historien om 
fiskeren er et brev fra Arne Vinje 
Gunnerud datert 29. november 1952 
stilet til bystyret i Drøbak og med 
overskriften «Vedrørende fontene på 
Drøbaks torg». 

GUNNERUD HADDE PÅTATT seg 
oppdrag for byen tidligere. Bysten 
av Niels Carlsen, nå plassert mellom 
kirka og hospitalet, er hans verk  fra 
1951. Gunnerud var da 21 år gammel 
og må ha arbeidet med bysten under 
sin førstegangstjeneste ved Oscars-
borg festning i 1950. Det er derfor ri-
melig å anta at det har vært noe 
kommunikasjon mellom den unge 
kunstneren og bystyret forut for bre-
vet om fontene på torget der selve 
ideen var (sitat fra brev) ” ---  å vise 
amatørfiskeren i den situasjonen når 
en riktig fin, stor Drøbakstorsk hales 
over båtripen.” Den vil ”--- gi plassen 
et sentralt motiv og gi byen et repre-
sentativt element, som kan vise dets 
ansikt.” 

ARNE VINJE GUNNERUD ble født i 
Vika i Oslo, men familien flyttet til 
Drøbak da han var 1 - 2 år gammel. 
Familien bodde noen år på Tronstad 
(Håøya) siden faren jobbet på fest-
ningen. Senere bodde de flere steder 
i Drøbak fram til han startet sin 
kunstutdannelse. Han begynte i 
lære ved Elle keramikkfabrikk i 
1946, hvor han var til han begynte på 
Kunst- og Håndverksskolen i 1947. 

Etter Gunneruds brev til bystyret i 
1952, kan en gjennom flere artikler i 
Amta de neste 3 – 4 årene følge histo-
rien om ”Fiskeren” fram til avdukin-
gen.

DET BEGYNTE MED en liten notis 
mandag 28. september 1953. Under 
overskriften «Drøbak-billedhugger 
på Statens Høstutstilling» kan en bl. 
a. lese: Drøbak-mannen Arne Gunne-
rud har fått tatt opp på Statens Høst-
utstilling to arbeider, nemlig en fele-
spiller i tre og den fisker, som er tenkt 
som fontene på Drøbak Torv.  

Dette er hans debut ved høstut-
stillingen og Amta skriver videre: 
Det kan slås fast at, hr. Gunneruds 
debut ble et endelig kunstnerisk gjen-
nombrudd. Stadig større oppgaver vil 
sikkert melde seg etter hvert, og øke 
kravene til den unge begavelse.

Tre uker seinere står et relativt 
stort innlegg. Her er et lite utdrag: 
Alle byer med respekt for seg selv må 

Første utkast: Denne tegningen fulgte brevet til kommunestyret fra skulptøren i 
1952. 

Ideen er god. Men 
så var det penger 
da
leserinnlegg Fra 
«Drøbaksmann» 

!  ◗ «Fiskeren på torget» i Drøbak ble laget av billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud (1930-
2007)  i 1955, da kunsteren var 25 år gammel
 ◗ Skulpturen ble avduket 10. juni 1956
 ◗ To av Arne Vinje Gunneruds første verk står i Drøbak: Bysten av Niels Carlsen ved 
Hospitalet og Fiskeren på torvet. 
 ◗ Verkene representerer starten på en kunstnerkarriere få i Drøbak er klar over. 
 ◗ Fram til sin død i 2007 gjennomførte han en omfattende utstillingsaktivitet i Norge, 
Europa og USA, med hele 28 separatutstillinger og 60 gruppe- og kollektivutstillinger. 
 ◗ Han utførte rundt 100 utsmykningsoppdrag i inn- og utland og er representert i en 
rekke offentlige og private museer.  
 ◗ Han ble slått til Ridder av St. Olavs orden i 2001.
 ◗ Har permanent skulpturutstilling ved Agdermuseet Kuben i Arendal.

Fakta


