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Calmare Nyckel 

Om Hendel Fribergs arbeten skriver den engelske forläg
garen och forfattaren Alex A Hurst foljande: 

Om man förstorar upp en sektor av Hendels målningar, 
blir detaljer skönjbara som man annars inte ser med blot
ta ögat, och går man upp ett snäpp högre med förstoring
en, uppenbaras ytterligare detaljer. Hans konstnärskap 
är så samvetsgrant, att det gränsar till det otroliga. Hans 
målningar är därför unika. 

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



1. 

Detta är berättelsen om konstnärsparet Carl Hendel och Maggie Friberg, som efter 18 år på 
Skogsö brutit upp och bosatt sig på lgelbodaplatån. 

Paret är relativt okänt i Saltsjöbaden och den gången då de tillsammans skulle ha 
utställning på biblioteket på Tippen i Saltsjöbaden kom en förfrågan från kommunens 
kulturkontor: 

•• 
- Ar dom seriösa? 

Jo ... i utländsk press beskrivs Hendel som ''the foremost marine painter in the world'' 
och Maggie har gjort segertåg med sina skulpturer på sjöfartsmuseer i åtskilliga länder. 
Framförallt har hon gestaltat det båtfolk som varit verksamt på de segelfartyg, som Hendel 
målat av. 

Ganska märklig är deras inblandning i Delawarejubileet i Wilmington, USA, 1988 till 
minne av den svenska utvandringen 1738 och bildandet av kolonin Nya Sverige. 

Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Inledningsvis kan man konstatera att kontakten med 
Salt~jöbaden sträcker sig flera släktled bakåt. Hendels morfar som hette Carl Johan Säbom utbildade 
sig till smed och utvandrade till USA. Där stannade han i fyra år och byggde järnvägar. Vid 
återkomsten till Sverige fick han anställning på Atlas verkstäder. 

Det var på den tiden då K.A. Wallenberg var ifård med att skapa ett nytt samhälle i Saltsjöbaden 
för folk som var stadda vid god kassa. Hit skltlle de komma för att rekreera sig och vila ut. En 
järnväg skulle byggas, så att man snabbt och bekvämt kunde ta sig ut till det samhälle som .au höll 
på att ta fo11n. För järnvägsbygget annonserade man efter smeder och järnvägsrallare. Detta ledde 
till att ett avtal upprättades mellan smeden Säbom och häradshövdingen Wallenberg, innan bolaget 
ännu hade konstituerats. Säbom utnämndes till bas för sex undersmeder. Nu vidtog viaduktbyggena 
bl. a. vid Danviken för färdigställandet av järnvägen. 

Detta skedde i slutet av forrforra århundradet närmare bestämt i maj 1891. 
. . 

\tid den här tidpunkten hade Säbom hittat sin tillkommande som arbetade på Rörstrands 
porslinsfabrik som då låg intill Atlas verkstäder. De var bosatta i en hälsovådlig bostad inne i 
Stockholm. TBC skördade offer och en läkare rådde familjen att flytta från stan för att rädda livet 
på en av döttrarna, som drabbats av sjukdomen. Hon överlevde och skulle i vuxen ålder bli mor till 
Hendel. Familjen flyttade ut till Saltsjöbaden och bosatte sig i Bindstugan, Neglinge gård. För att 
bidra till försörjningen åtog sig Hendels mor att tvätta kläder och sy skjortor åt järnvägsfolket. 

Ett år senare flyttade familjen till en stuga i hörnet av Stockhol1nsvägen och nuvarande Byvägen. 
Stugan finns kvar om än förändrad och går fortfarande under benämningen Säbomsstugan. Med Carl 
Henrik Säbom flyttade också en broder. I kiosken på Solsidans station fanns från 1938 och ett antal 
år framöver ''de snälla systrarna Säbom'', Rut och Viola. De svarade för caferörelsen, sålde biljetter 
och svarade för godstransporterna. De vilar nu tillsammans med smeden Säbom och övriga 
släktingar på Saltsjöbadens kyrkogård på Skogsö. 

Smeden Säbom själv blev något av en legend. Iförd sin stora rallarhatt och sitt yviga hårsvall var 
han en känd och välrenommerad gestalt i det tidiga 1900-talets Saltsjöbaden. Han belönades for lång 
och trogen tjänst med Patriotiska sällskapets medalj och gick 1929 ur tiden 81 år gammal. 

MOR OCH FAR 
Hendels mor Elin foddes 1888 och var således uppvuxen i Saltsjöbaden. Hans far som var ett år 
äldre kom från Skultuna och var som ung stamanställd i det militära för att sedermera som brukligt 
var på den tiden gå över till polisen. 

Från både fädernet och mödernet tog Hendel starka intryck. Vid moderns hand strövade han som 
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liten parvel på stadsgårdskajen och såg de stora båtarna komma och gå. Flytten till Åsöberget 
varifrån man hade uppsikt över stadsgårdskajen, vattnet och båtarna har uppenbart haft avgörande 
betydelse for hans håg till allt som rör sig på vattnet. 

- Vad betydde det for dig? 
- Ja, det gick åt pipan ... 
Svaret ko1nmer prompt och spontant och åtföljs av en stunds tystnad. Därefter tar Hendel åter 

till orda. 
- Det gick man inte oskadad ifrån. Jag hade dessutom min mamma att brås på. Hon _gick till sjöss 

1906 och var servitris på olika båtar i ett antal år. 
Men det var inte bara båtarna som lade beslag på hans uppmärksamhet. I hemmet fanns en flygel 

och på den började han öva i tidiga år. Genom fadern kom musiken in i hans liv. Vid sidan av det 
militära och polisiära levde hans far aktivt med i musiklivet i Stockholm. Han var en flitig 
fiolbyggare och inte vilken fiolbyggare som helst. På fiollådornas botten graverade eller snarare 
skulpterade han i trä in huvuden av tidernas stora violinister. En enda fiol kunde t. ex. prydas med 
avbildningar av flera, både då levande och sen länge avdöda violinister, en Paganini, en Ole Bull. Den 
sistnämnde omfattade han dessutom med en sådan kärlek, att han tog till pennan och tecknade ned, 
vad han visste om kompositören. Manuskriptet blev emellertid aldrig publicerat. 

Maggie berättar: 
- Jag kan se Hendels far framfdr mig där han sitter vid sin hyvelbänk och arbetar. Så tar han upp 

fiolen, drar med stråken över strängarna, lägger ner instrumentet och fortsätter att arbeta. 
Vi har också byggt fioler, Hendel och jag, fortsätter Maggie och när intervjuaren ber att få se ett 

exemplar skakar hon på huvudet. 
- Dom är också sålda. 
Ett stort antal fioler vandrade således ut från det Fribergska hemmet och gick okända öden till 

mötes. 

VIOLINISTEN 
Den här berättelsen handlar inte bara om Hendel och Maggie-den tar också upp människor som de 
har mött och som har spelat en roll i deras liv. Två av dem är musiker, den ryske violinisten Mischa 
Weisbord och kompositören Ole Bull. 

När Hendel var elva år fick han fdlja med sin far till den plats utanför Oslo, där Ole Bull hade sin 
släktgård. Han har i starkt minne bevarat en afton på gården. 

- Det var skymning och blått mellan träden. Vi stod uppe på balkongen till ett stort ljust hus. 
Nedanför brusade forsen, en fors där strömkarlen sägs ha spelat för Ole Bull och inspirerat honom 
till kompositionen Säterjäntans söndag. Min far tog upp sin fiol och lät sig precis som Ole Bull 
inspireras av strötnkarlen nere i forsen. 

Mera smärtsamt är minnet av den ryske violinisten Mischa Weisbord. Med 3-4 års mellanrum 
kom han till Sverige och gav konserter. 

- Han kom från Moskva och hade fått sin fiol av tsaren. Han var ett musikaliskt underbarn och 
kunde redan från sju års ålder försörja sin familj. Han hade spelat på Metropolitan och för de 
europeiska kungahusen och farit jorden runt flera gånger om, innan han kom in i min värld. 

Eftersom Hendels far i egenskap av fiolbyggare tillhörde Stockholms musikkretsar, kon1 han i 
kontakt med den store violinisten och fungerade dessutom ett tag på 30-talet som dennes 
• • 1mpressar10. 

Livet med Mischa var kanske inte helt okomplicerat eller som Hendel uttrycker det: 
- Det var en märklig man. Han saknade inga av de tordomar som man gärna fdrknippar med 

konstnärer. Han hade dem alla. Så växlade hans humör 24 gånger om dygnet. Jag fick se och vara 
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med om allt och vi bodde t.o.m. tillsammans ett tag. Jag kände till alla han svagheter men mot mej 
var han al]tid hygglig. Och kvinnorna älskade honom. Det hände, att jag fick agera fdrklä, då han 
rörde sig i den tidens kändiskretsar. Det var en rolig - och orolig - tid. 

Så åkte violinisten till Israel for att aldrig återkomma, men före avfården gav han en konsert för 
familjen Friberg - bara for den. 

Vad har han betytt ror dej? 
- Ja det var vad en livserfaren man kan dela med sig av till den som är ung. 
Han försvann ur deras liv men for ca 6 år sen fick Hendel och Maggie besök ute på Skogsö av ett 

kanadensiskt filmbolag som var i fård med att producera en film om Mischas liv och nu skulle 
Hendel och Maggie vittna om sina kontakter. 

- Så fick vi se det fårdiga resultatet. 
Hendel håller en videokasett i handen. 
- Det blev en chock for oss. Han låg död på en säng i en vedbod och såg ut som en trasa, ett bylte, 

och runtom honom surrade flugor. 

MUSIKEN OCH MÅLERIET 
Musiken var en trogen följeslagare till Hendel under barn- och ungdomsåren och den fanns med 

__ · under hela 40-talet, då han försörjde sig genom verkstadsarbete. Det var den tid, då beställningarna 
rullade in från forsvaret och det pågick ett världskrig in på knutarna. 

- Jag filade och sågade och högg ut gångjärn åt det militära. 
Men måleriet hade börjat ta allt större plats och hans intresse var ko11centrerat på båtar. Den 

torsta utställning han deltog i ägde rum i Brunkebergs konsthandel bl.a. med en målning som fått 
titeln ''Åländsk segelskuta''. Man tycker sig skymta ett pekfinger någonstans ovanifrån for om det 
är något som senare i livet skulle komma att spela en roll i paret Fribergs liv, så är det just Åland 
och dess sjöfartsmuseum, men mer om detta längre fram i vår berättelse. 

I katalogen från evenemanget presenteras han som ''herr C.H. Friberg (16 år)''. Här trängs han 
med många dåtida storheter som regissören Weyler Hildebrand, skådespelarna Ragnar Falck och 
Katie Rolf sen, forfattaren Harry Martinsson, som en period av sitt liv var bosatt just i Saltsjöbaden 
och gift med Moa. 

Aret därpå träffades Hendel och Maggie. Hennes familj var bosatt i Tollare, där fadern arbetade 
på pappe1·sfabriken. Efter avslutad skolgång arbetade hon till att börja med som barnflicka for att 
sedan ta anställning på Stille Werners förhandsfabrik. 

Sin första bostad fick de i ett enkelrum på Kocksgatan. 
Därifrån flyttade de 1947 till en stuga i Älta. Hit sökte sig den tidens unga musiker, bl.a. den 

legendariske jazzmusikem Lars Gullin, död 1976 men ännu i dag hyllad som en av de stora när det 
gäller.barytonsax och piano. Själv spelade Hendel saxofon och klari11ett. 

Men livet var också hårt arbete. Hendel hade nu fast anställning på en bijouterifabrik och Maggie 
satt hemma och monterade halsband och örhängen for samma foretag. 

Samtidigt gjorde sig driften att skapa allt starkare påmind - den pockade på att få komma till 
uttryck. Hendel målade på nätterna och arbetade på fabriken på dagarna. Han hade lång resväg, 
miljön på arbetsplatsen var inte den bästa och därtill kom att arbetsgivaren var mindre nogräknad. 

Så kom den dag då de kapade trossen och gav sig ut på en seglats om vars vedermödor de inte hade 
något riktigt begrepp. De etablerade sig som proffs, hon som skulptris med leran som arbetsmaterial 
och han som i forsta hand marinmålare. 

Någon dans på rosor b]ev det inte. 
- Då gick vi igenom ekluten och hade det väldigt fattigt, säger Maggie. 
Och värre skulle det bli - kåken bytte ägare och den nye ägaren såg med oblida ögon på det unga 
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4. 
konstnärsparet - de arbetade ju inte ... 

. - Vi var lata och skulle ut och göra nytta. Gräva diken, tyckte han. Det var arbete, det, och det 
·fanns väl också andra i omgivningen som tyckte att vi slog dank, trots att vi den här tiden jobbade 
som allra mest. 

Och fortsätter Hendel: 
- 1951 blev vi jagade därifrån for gott av värden. Han hade levt vildmarksliv på Spetshergen och 

höll fortfarande ångan uppe med hjälp av ''livets vatten.'' En vacker dag tog han fram bössan, 
. 

slängde upp den på axeln och siktade mot huset. Med hyran betald för minst ett halvå! framåt fann 
vi för gott att ge oss av. 

AUTODIDAKTERNA 
Ingen av de två har gått på några konstskolor men Hendel nämner gärna konstnären Allan Löthman, 
tecknare hos Åhlen och Åkerlunds förlag som en läromästare. De kom i fortsättningen att för en 
kortare tid vara bosatta i en sommarstuga vid Kungsborg vid Skurusundet. Strax intill hade Löthman 
sin villa. Han hjälpte Hendel att p]acera teckningar, akvareller och gouacher (heltäckande 
vattenfarger) som omslag på några av forlagets veckotidningar. Maggie gjorde tomtar och troll och 
på beställning en liten gubbe, som döptes till ''Oskar''. Oskar var ursprungligen en tecknad figur i 

· korsordstidningen Nötknäpparen och Maggie fick nu i uppdrag att göra ett antal Oskar som skulle 
bli förstapris i tidningens tävlingar. 

Det saknades bekvämligheter i stugan, och ,,intertid frös vattnet ofta till is i vattenhinkarna. Om de 
då fick gäster och skulle bjuda på kaffe, tick Maggie ta fram isklubban och hacka sönder isen för att 
få vatten till kaffet. 

Men de var de unga och hade alla krafter i behåll - de såg ljust på framtiden och saknade inte 
uppdrag. Till Maggies kunder hörde bl.a. Stadsmissionen och Stockholms stads och läns 
hembygdsförening. För deras räkning tillverkade hon kvinnor och män i hembygdsdräkter. De spred 
sig snabbt ut över landet och några hamnade t.o.m. i USA. 

Och betalningen? 
- Jag kunde fä 10-15 kr per styck, men då fickjag själv betala bränningen. 
Det var först i ett senare skede som det blev pengar över till ugnen. Nu fick hon lämna bort och 

låta bränna sina lerfigurer. Sen blandade hon till fårger och kunde då ofta använda sig av överblivet 
fårgmaterial från Hendels gouacher. Ett material som det var svårt att tämja. Behändigare blev det 
när hon senare i livet övergick till akrylfärger och Hendel i sin tur l1ade då övergett oljefärgerna och 
gått över till akrylen - den torkade snabbt och luktade inte. 

Hendel hade f.ö. en period på 50-talet då han målade örlogsfartyg. Då tillkom kryssaren Tre 
Kronor, som de två dessutom fick medfölja på en höstövning ute till havs. Han målade även ett 
ryskt örlogsfartyg, som hade avlöpt från Vladivostok för att delta i ryskjapanska kriget. 

LUNDS GÅRD 
F'rån Skurusundet gick flytten 1953 till Lunds gård som då hörde till Nacka kommun och låg på 
Erstaviks ägor. Huset var i stort behov av reparation, som lade beslag på Hendels tid men två år 
senare lagom till Maggies 30-årsdag var huset flirdigställt. Framtiden såg ljus ut och det var dags att 

. 
ta itu med det som de helst av allt ville - n1åla och skulptera. Men så dök där upp en f.d. arrendator 
på Erstavik och sa att nu skulle han in och de ut. Fribergs tog for givet att han hade rätten på sin 
sida. 

- Vi var snälla och gav med oss. Där satt jag på något slags veranda med våra koffertar då Magnus 
. . 

af Petersens, fideikommissarie på Erstaviks gård, kom ridande förbi. 
- Varför sitter ni där? undrade han. 

. . . ... -· ···----·-·-- ----···-· ··--····-·------
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5. 
-_Vi måste flytta från stugan. 
- '1 arför flyttar ni? 
- Vi är så illa tvungna, dom skulle in och bo här. 
- Ni skulle aldrig ha flyttat. Ni hade all rätt att bo kvar där, säger han. 
Men det var så dags. 
Därefter hamnade de i en villa i Igelboda och där hade de det gott. Men de var trångbodda och det 

var dåligt med utrymme for deras aktiviteter. Efter fyra år drog de vidare till en villa i Saltsjö-Boo 
och hade att kämpa mot kyla och sjukdomar. Här miste de också sin älskade h11nd som hade varit 
en trogen följeslagare genom livet. 

Det blev uppbrott, på uppbrott, på uppbrott. Hela deras levnad har varit en enda boendekarusell. 
Och säger Maggie: . 

- Vi har fått bo där det var billigt. 

STÄDHJÄLPEN MAGGIE 
Det är kanske lätt att fdreställa sig att Hendel och Maggie dagarna i ända ägnat sig åt att måla och 
skulptera. Ingenting kan vara felaktigare. För att kunna arbeta måste man ha tak över huvudet och 
mat på bordet. De har båda fått ägna tid och kraft åt tillfälliga arbeten - Hendel med att renovera och 
torbättra undermåliga bostäder, Maggie med att arbeta som städhjälp åt välbeställda familjer i bl.a. 
Saltsjöbaden. Åren 1955-56 var hon städhjälp åt familjen Degen med Saltsjöbadstvätten på 
Färgargården i Saltsjöbaden. Det hade sina poänger. 

Färgargården var ryktbar för sin exklusiva inredning. Där fanns t.ex. ett moriskt cafe som hade 
smyckat hotell Rydberg på Gustav Adolfs torg, i gången tid klassiskt tillhåll för den tidens 
kulturelit. Här erbjöds Maggie att arbeta for 2 kr i timlön och Maggie sa: 

- Det går jag inte med på. Jag vill ha det dubbla. 
- Då kan vi inte anstä]la er, sa fru Degen som satt ensam vid sitt stora matsals bord. 
- Nähä, adjö då, sa Maggie. 
Fru Degen reser sig upp och går t1t till sin bil, kliver in och ropar: 
- Men då blir det varken mat eller kaffe. 
Och som ett eko ropar husforeståndarinnan fröken Dahlby tillbaka: 
- V arken mat eller kaffe. 
När bilen farit sin väg kommer hon och bjuder: 
- Nu går vi och dricker kaffe. 
Och framemot kvällningen: 
- Nu är maten klar. 

När Maggie forsöker påminna henne om anställningsvillkoren svarar hon: 
- Jag har varit här i så många år så jag vet att alla som arbetar ska ha mat och kaffe. 

Tillägger så: 
- Ni f°ar ursäkta henne - fru Degen lever kvar i det gamla. 

Maggie trivdes bra hos Degens och i synnerhet älskade hon att pyssla on1 den stora docksamlingen 
med franska dockor i tidstypiska kläder. Dockor har under många år varit hennes egen hobby. Hon 
hade en stor egen docksamling som hon vid flytten från Skogsö skänkte till sjömansgården Pellas på 
Åland. . 

REPARATIONERNA 
Om mycket av Maggies tid gick åt till extraarbete for att klara det livsnödvändiga har mycket av 
Hendels produktiva tid gått åt till reparation och tillbyggnader på de bostäder de blivit anvisade. 
Ib]and har det handlat om rena nödbostäder. 
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I sex år 1958-64 härdade de ut i en rivningslägenhet i hörnet av Ringvägen och Lundagatan som hade 
kakelugn och vedspis. När det var som värst satt Maggie framme vid ett fonster insvept i filtar och 
omgiven av svallis. Golvtemperaturen kunde mitt i sommaren mätas till 8 grader... . 

- Jag tror vi innehade rekord på söder i Stockholm med att släpa på gamla tomlådor och annat 
träemballage för att elda med och hålla vännen uppe. 

Än i dag står huset kvar och är dessutom K-märkt. 
Så drog ett nytt flyttlass genom deras liv och när det blev som bäst eller nästbäst hamnade de så 

småningom i en stuga i Saltsjö-Boo. Och den här gången hade de lyckan med sig. Stugan tillhörde 
familjen Nyström som de länge varit knutna till med starka vänskapsband. På andra sidan Stäket 
fanns Inga Nyström den sista ättlingen i familjen, som gick ur tiden 1992. 

Familjens öden har varit intimt forknippade med vedskutan Josefina, som gick i frakt längs 
roslagskusten med ved, sedermera även kol och tegel. Skutan såldes 1936 och slutade sina dagar som 
stenkista till en skärgårdsbrygga. 

I stugan, som f.ö. hade byggts av Inga Nyströms far, då han var 90 år skulle de komma att stanna 
från 1968 till 1982, år som var fyllda med arbetslust och trivsel. 

Men återigen handlar det om mycken tidsspillan för Hendel för att sätta stugan i stånd.: 
- Jag klädde om hela huset med stockpanel, lade nya golv och satte in fonster, så att Maggie skulle 

få en bra arbetsplats. 
Men det blir tid över for konstnärligt arbete, som resulterade i flera utställningar på Orminge 

bibliotek med arbeten av både Hendel och Maggie. Bland tavlorna fanns gouachen av Great 
Republic, ett fa1tyg som kunde ta upp till 2 000 passagerare och var störst bland de snabbseglande 
clipperskeppen. Den sjösattes 1853 och avseglade från ett varv i Boston men kom inte längre än till 
New York, där den brann upp. 
Och här fanns också for första gången utställd Vedskutan Josefina som har hört till Hendels 

absoluta favoritobjekt - den har han omfattat med något som nästan kan kallas kärlek. Och han har 
. 

varit nära källorna. Han har intervjuat siste skutägaren, som var Carl Nyström och senare även hans 
kusin Inga. På så sätt har han kunnat dokumentera skutans hela levnadsforlopp under sammanlagt 
31 år. 

Beställningar börjar komma in från Ålands sjöfartsmuseum. Kontakterna med museet har fortlupit 
genom åren och tagit sig allt starkare uttryck. Det började med Hendels intresse för Ålandsskutoma 
redan i det sena 30-talet. Åland var hemorten för de sista stora fraktseglarna och därmed ett 
attraktivt mål för Hendel och Maggie. Turerna till Mariehan1n och sjöfartsmuseet ökade i antal. 

Så en gång hände det sig att Hendel, som under siia strövtåg ständigt bar på en kamera, tog fram 
den och började plåta. Det var inte populärt ocl1 nu blev han tagen på bar gärning av museichefen 
själv, kapten Karl Kåhre. Han klev fram och skulle ställa Hendel till svars, men så tittade han till 

- Är det Friberg - då går det bra ... 
På stående fot bad han Hendel att avbilda Grace Harwar, t:ö. Ålands sista fullriggare, byggd så 

sent som 1889. 
Hendel samtyckte. Sen dess har kontakterna bara intensifierats. 1975 fick Maggie sin forsta 

bestä]lning. Hennes uppgift skulle bli att förse fullriggarna med besättning från jungmän till högsta 
befål. Med åren har det blivit 19 skulpturer. För sina insatser har de två blivit invalda som 
hedersledamöter i ''the International Association of Cape Horners''. 

Och det gick till så här. Helt ovetande om vad som var på gång blev de ombedda att ta sig en 
trappa upp på sjöfartsmuseet. Där var det dukat till måltid och salen var fylld med festklädda 
människor, gamla Kap Hornare med damer. Man slår sig ner, ordföranden äskar ljud och ringer i 
skeppsklockan. Så reser han sig och börjar tala. 

Talet riktar han till Hendel och Maggie som sitter där bland festfolket i sina vardagkläder. Han 
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förklarar dem nu vara hedersledamöter i the Intemational Association of Cape Homers. Så 
överlämnar han till dem ett intyg på att de är nyblivna hedersledamöter. 

I sommar samlas medlemmarna - ett antal ålderstigna herrar- för att en sista gång återuppliva 
minnen från seglatserna runt Kap Horn. Bland deltagarna finns då också Maggie och Hendel. 

Vad som närmast fdranlett utmärkelsen var att de for dagen fört med sig en beställning utgörande 
besättningen på Penang, en tremastad bark och fraktskuta som var på väg med sin frakt av spannmål 
från Australien till England. När den nådde irländska sjön råkade den mitt in i krigshandlingar och 
gick till botten med man och allt efter att ha blivit träffad av en torped. Andra världskriget hade 
brutit ut. 

Numera finns det en installation på sjöfartsmuseet som går under benämningen fribergska 
montern. Där står nu däcket med Penangs styrman och två rorsmän i Maggies tappning. Hendel har 
tillverkat själva däcket, rorkistan och kompasshuset. Det var också under vistelsen i Saltsjö~Boo 
som Hendel prövade på att återge bilden av Calmare Nyckel, emigrantskeppet som för svenska 
statens räkning sändes iväg under befål av vallonättlingen Peter Minuit för att grunda svenskkolonin 
New Sweden i Wilmington, Delaware. Tre-fyra bilder gjorde han av skeppet men var hänvisad till 
befmtliga rekonstruktioner, 

- Det fanns ingen bild bevarad av skeppet. 
Han skulle emellertid få anledning att göra ytterligare en bild, en egen rekonsruktion av 

emigrantskeppet. Då har vi emellertid förflyttat oss lite längre fram i tiden och paret Friberg har 
ännu en gång fått bryta upp sina bopålar. 

i\terigen upprepar sig historien - Hendel berättar: 
- Det här huset byter också ägare och vi drivs därifrån med brutala metoder. Värden låter stänga 

av elektriciteten och ser till att vi inte får tillgång till brunnsvattnet. Vi fick ta vår gistna roddbåt och 
ro över till andra sidan Stäket for att hämta vatten. 

Vi rodde och öste och rodde och öste och släpade och bar. Till slut bussade han sina hundar på 
oss. Då gav vi upp och gav oss iväg utan att jag fick någon ersättning för de renoveringar jag gjort på 
huset. Det tog flera år för oss att repa oss från det här. 

Och vart skulle de nu ta vägen? 

PARADISET ... 
De hade släkt kvar i Saltsjöbaden och ute på Skogsö vid Stäket fanns de båda kusinerna Carl och 
Inga Nyström. Till henne hade de vallfårdat och funnit tröst när livet farit for hårt fram med dem. 
Det var också här Hendel under ett antal år har skrivit ner, tecknat, fotograferat, laverat och gjort 
akvareller som format sig till en dokumentation av det mesta som rört sig kring Stäket. 

Främst har det handlat om familjen Nyström, som i fyra generationer levt och verkal kring 
Stäket, deras byggnader och deras vedjakt Josefina. Den har nu blivit kyrkskepp i Skogsö kapell. 
Modellbygget har utfdrts av konstnären Claes Kruckenberg och som förebild har han haft Hendels 
ritningar att luta sig mot. 

Bl.a. ett collage med den gamla bryggan vid Stäket och den monumentala saltkällaren fråt1 1600-
talet fick Inga Nyström som gåva. Övrig dokumentation från området finns samlad i pärmar i det 
fribergska hemmet, en del publicerat, annat opublicerat. Bl.a. med detta sysselsätter sig Hendel i 
dag. 

Men även sjöfarten ute bland öarna finns avbildad- från skärbåten och sandkilen, de minsta 
bland roslagsskutoma, till skärgårdsbåtama Blidösund och Storskär som ännu i dag tar sig fram i 
farlederna. En och annan gustavsbergsbåt har också varit foremål for hans intresse. 

-.rv ad var naturligare än att de sökte sig hit? Under sina vandringar ute på Skogsö hade de tagit sig 
fram på en byväg som ledde forbi ett trädgårdsmästeri med ett antal växthus. På andra sidan 
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byvägen fanns en stuga, som de kastade blickar på. 

-·Den låg fint på en kulle omgiven av björk, tall, gran och mycket ek. Vi hörde oss för hos 
kommunen som ägde både stugan och marken. 

Och på kommunen fanns det personer som gärna ville ge en hjälpande hand: här kunde de fä bo 
till subventionerad hyra. 

I stugan var mycket nedslitet och utrymmet var begränsat. Hende] fick åter gå in i byggsvängen. 
En vårdag 1981 kunde de efter omfattande reparationer övernatta för första gången. 

Deras glädje förminskades knappast av det faktum att de nu bodde på historisk mark -här s1ogs 
den svenska armen mot den ryska. Den 13 augusti 1719 stod slaget vid Stäket och här skulle de 
nän11aste åren skyddsvallar uppföras inne på själva kyrkogården till skydd mot inkräktare, ännu i 
dag synliga påminnelser om 1-ysshärjningama. Men även marken kring den fribergska stugknuten 
gömmer på spår av de strider som en gång utkämpats. Här har under åren privatpersoner gått 
omkring med detektorer och finkammat området på granatskärvor och annat som kriget lämnat efter 

• sig. 
Här skulle nu paret Friberg bo i hela 18 år, ett bra stycke från samhället i övrigt och utan något 

annat fortskaffuingsmedel än de egna benen. Men ... 
- Vi tyckte att vi hade kommit till himmelriket, säger Maggie och beskriver paradiset som det såg 

ut under de nännaste åren. 
. . 

På våren och hösten fylldes n1arkerna for några dagar med flyttfåglar som var på väg norrut eller 
söderut beroende på årstiden. I närl1eten fanns våtmru·ker, Skogsö träsk, dit fåglarna också sökte sig. 

- Ett par gånger om året hade vi en 7-8 fågelholkar som skulle rensas och vintertid såg vi alltid till 
att det fanns mat till fåglarna. På så sätt blev de tama och slog sig ner på händer och axlar. Rådjur 
fanns i skogen intill och i buskarna sjöng näktergalarna. 

Här fanns också fasaner och en fasantupp som Maggie matade med mariekex. I morgonväkten 
stod den tjock och fin och glänsande på gårdstunet och gol och skrockade. Den hade sina favoriter 
och sina hatobjekt- den avskydde bilar och bet karlar i benen.:. 

Det var väl ingen bekvämlighetsinrättning de hade flyttat in i. Till närmaste livsmedelsaffår hade 
de en halvtimmas promenad och lika lång väg tillbaka, men närheten till naturen uppvägde 
nackdelarna. Dock lade de märke til1 hur forändringar ägde rum i naturen. 

- Allting minskade. Det kom inte längre så många fåglar. Dom som har råkat värst ut är stararna. 
Tidigare uppträdde dom i stora flockar-under senare år kunde mai1 se dem kanske 3-4 stycken . 

... OCH ORMARNA 
Men även om detta var ett paradis saknades inte ormarna - de fanns i både bokstavlig och bildlig 

bemärkelse. Redan innan de flyttade in hade forändringar ägt rum - byvägen hade forsvunnit liksom 
trädgårdsmästeriet. I dess ställe hade kommit ett ridstall med hästar och ungdomar. 

- Vi tyckte om både hästarna och flickorna, säger Maggie, det var inte dom som var problemet. 
Pr·oblemet var gödselstacken-den blev, visade det sig, vintertid ett varmt tillhåll for snokar. 
- Gödselstacken såg ut som en mila, det steg upp en rökpelare i mitten och inne i stacken fanns 

det ormar, visserligen bara snokar men flickorna som skulle tippa kärrorna skrek, när ormru·na kom 
krälande. 

• 
Men värre ändå var det med t1ugoma. 

- Vi fick ett rent flughelvete. Dom kom in i mängder på verandan, som Hendel hade byggt in och 
satte sig på våra fårgburkar och våra händer när vi arbetade. Vi hade flugor i maten och fick stänga 
spjället. På nätterna hade vi dom i sängarna, vi kunde inte sova och vi fick utslag över hela kroppen. 

Skrivelser avgick till kommunen med klagomål. Enligt gä11ande lag ska avståndet mellan 
gödselstack och bostadshus vara 500 m - här hade de 18 m. 
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På kommunen ställde man sig den här gången kallsinnig. 
- fu♦ det så att ni inte trivs så är det bara att flytta. 

Det ville de ju inte - de härdade ut och blev kvar tills de blev uppsagda. 

9. 

Likväl blev tiden på Skogsö både händelserik och produktiv. Kännedom om deras verksamhet 
började sprida sig och 1982 var det dags for en utställning av både fullriggare och deras besättningar 
på Göteborgs sjöfartsmuseum. Om man kan mäta berömmelse i antalet besökare nådde de här en 
höjdpunkt med inte mindre än 70 000 besökare. 

Men sin vana trogen höl] de sig i bakgrunden: 
- Dom ringde från museet och ville att vi skulle komma till vernissagen men vi tackade nej ·~· vi 

ville ju inte erkänna att vi inte hade pengar till resan. 

•• 

EN RIKTIG SKRONA 
Slumpen styr ibland över händelser och människoöden. Så hände det sig att det satt en liten 
kommitte i Wilmington, Delaware och funderade på hur 1nan bäst skulle fira 350-årsjubileet av 
upprättandet av svensk.kolonin, New Sweden, som skulle äga rum 1988. 

Hendels målning av Calmare Nyckel hade tryckts upp som vykort och ett sådant hade hittat 
vägen till Wilmington, huvudstaden i Delaware. Hendel berättar: 

- Där sitter ett sällskap entusiaster och säger: Tänk om vi kunde bygga ett skepp till jubileet med 
den här målningen som forebild. 

Sagt och gjort presidenten för kommitten Camilla Julin sändes över till Sverige och tog kontakt 
med Fribergs som nu bodde på Skogsö. Detta hände 1985. 

Lavinen hade börjat rulla. Telefo11en gick vann: 
- Hallo, hallo, mr Friberg I presume ... 
De amerikanska skeppsbyggama var på hugget. En av dem, Stanley Potter tog sin fru med sig och 

besökte paret Friberg. Brevväxling vidtog med {JSA:s fornämste skeppsbyggare, varvsägaren 
Thornas C G Gilmer som for bara några år sen genomförde renoveringen av USA:s klenod 
Constitution, fregatten med anor från frihetskriget. Han är något av en legend i USA och har fått en 
hamn uppkallad efter sig. Han kom att göra ritningarna till den amerikanska versionen av Calmare 
Nyckel men uppdraget att bygga skeppet gick till en man som hette Allen C Rawl. 

Kontakt med Fribergs togs också av historieprofessorn CA Weslager, med en rad imponerande 
bokverk bakom sig. Hendels målning av Calmare Nyckel finns på omslaget till hans bok ''"!\.man 
and his ship''. Den handlar om emigrantskeppet och dess befiilhavare Peter Minuit. I boken 
omnämns Hendel som ''konsulten''. Som sådan har han gång efter annan kontaktats av amerikanska 
marinmålare som vill veta hur han gått till väga~ 

Brevväxlingen mellan Fribergs och professor Weslager har varit omfattande och varje brev har 
den numera avlidne professorn forsett med en logo: hans egen eleganta teckning av Hendels Calmare 
Nyckel. 

Med upptakten 1985 hade man nu tre år på sig att bygga frutyget. Men projektet havererade i 
omgångar, pengarna som var avsatta för fartygsbygget forsvann åt annat håll och när jubileet ägde 
rum i Wilmington 1988 i kungaparets närvaro fanns det inget en1igrantskepp att visa upp. Man 
släpade fram en granstock och utnämnde den till kölstock. På den erbjöds kungaparet att slå sig ner. 

Åtta år senare - 1996 - står emelJertid segelfartyget Calmare Nyckel - eller Kalmar Nyckel som 
den heter på amerikanska - på plats. Men någon större likhet med Hendels marinmålning finns inte. 
Av den anspråkslösa pinassen ( fartyg byggt av furu) har det blivit en barockhybrid som säkert 
skulle pryda en plats i Disneyland. Utsmyckningarna är många; bevingade huvuden trängs med 
halvnakna sjöjungfrur. Överst på bryggan står en leende befalhavare som bär borgmästarens i 
Wilmington drag. Omgivande befål har anletsd1·ag lånade från stadens övriga honoratiores. Även de 
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som svarat for cateringen till jubileumsmiddagen finns tlirevigade. 
Men det var två som saknades den minnesvärda dagen. 
- Vi var bjudna till invigningen och banketten, berättar Maggie. Vi skulle fii hedersplats bredvid 

presidenten, borgmästaren och övriga honoratiores. Vi gick och väntade på biljetter som skulle ta 
oss över Atlanten men där kom inga. 

Och vi sa till oss själva: 
Det är for dyrt for oss att åka till Wilmington och äta middag. Vi äter vår mat här hemma. 

För Hendel skulle jubileet i Wilmington få ett efterspe). Han började ånyo intr~ssera sig for 
emigrantskeppet, som var en pinass av holländskt ursprung och inköpt for svenska statens räkning 
genom formedling av några holländska industriidkare som slagit sig ner i Sickla. 

Hendel gjorde forfrågningar i Holland - hur hade man gått till väga då man byggde 1700-talets 

pinass? 
- Jag hade tidigare varit i god tro men fann nu att det var väldigt lite som var rätt. Så jag gjorde 

mina egna rekonstruktioner av fartyget. 
Så tillkom ytterligare en målning av Calmare Nyckel. 

SLAGFÄLTET 
En granatskärva från Stäket finns bevarad på historiska museet i Wilmington, Delaware. 

Och hur har den hamnat där'? 
En dag 1990 knackar det på dörren till den fribergska stugan och utanför står bröderna Walter och 

Allen Nelson från Wilmington. Deras äre11de är att överlämna ett antal bokverk författade av 
ovannämnde professor Weslager. . 

Bröderna Nelson har svenskt ursprung, deras förfader har en gång utvandrat från Värmland. De 
har länge burit på drömmen att en gång få besöka det land varifrån de hämtat sitt ursp1·ung Nu hade 
de nått sitt mål. De berättar att de har läst allt de kommit över om slaget vid Stäket och undrar nu 
var någonstans slaget har stått. 

Maggie och Hendel tittar på varandra. Så går Maggie fram till ett skåp där de förvarar 
''dyrbarheter'', låser upp och tar fram en granatskärva. 

- Vi bor på själva slagfältet, säger hon eller en liten del av det. Här på platsen där vår stuga nu står 
streds det man mot man. 

Då båda männen blir helt överväldigade och än större är deras lycka då Maggie och Hendel skänker 
dem flera granatskärvor. 

De tar i dem med varsamma händer och lindar in dem i en näsduk. Vid avskedet stannar de två ute 
på farstubron. Det är sommar, bin och humlor surrar och fåglar kommer flygande och slår sig ner på 
Maggies händer och axlar. Förstummade betraktar de två besökarna skådespelet, tar fram kameran 
och forevigar ögonblicket. Något sådant hade de aldrig tidigare upplevt. 

HA VENS VINTHUNDAR 
Även om Hendel har, som han säger, lagt ner mycket krut på Calmare Nyckel är detta inte det 
skepp som har legat honom särskilt varmt om hjärtat. 

Hans stora intresse har varit de amerikanska clipperskeppen, dessa havens vinthundar som hade 
sin stora epok från mitten av 1850-talet och ett tiotal år framåt. Med sina strömlinjefom1ade skrov 
hade de bättre förutsättningar att snabbt ta sig fram på haven än sina föregångare, som hade 
fyrkantiga skrov. 

Detta var fore järnvägarnas tid och mitt i den stora guldrushen. Snabbaste sättet att ta sig från 
östkust till västkust var att från Boston och New York segla söderut, runda Kap Horn för att nå 
Kalifornien. Det var här de stora guldfyndigheterna fanns. Och det sägs att jakten på guld tog sig 

---···- . . . -···----
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sådanfl uttryck att besättningen medan man ännu låg på redden slängde sig i vattnet och simmande 
tog sig i land for att komma torst till de trakter där guldet fanns. 

Det var här i Boston som skeppsbyggaren Donald Mc Kay, ( en ättling till honom i Sverige är vår 
egen Ellen Key) trots stora ekonomiska svårigheter, sjösatte den ena clippem efter den andra. Varje 
skepp som löpte av stapeln omnämndes som ''världens största''. Först ut var Stag Hound, som 
lämnade stapelbädden 1850. Den skulle följas åt av en rad andra, många med himlastormande namn 
som Flying Fish, Flying Cloud, Donald Mc Kay m. fl. 

De skulle få efterföljare byggda i New York. Ståtligast av alla de skepp som seglat på haven var 
James Bains och störst var Great Republic. 

Snabb skulle emellertid bli snabbare. Det fanns en man, Matthew F ontaine Maury hette han, som 
genom egna iakttagelser och intervjuer med sjöfarande folk började kartlägga oceanströmmar och 
vindriktningar. Efter hans beräkningar kunde en sträcka som tidigare tagit ett halvår att 
tillryggalägga nu kortas med ungefår hälften. Det innebar att man kunde ge sig ut på längre seglatser 
och göra regelrätta jordenruntseglingar. Från San Fransisco styrde man kosan till Kina och därfrån 
tog man den nya traden för att komma åter till utgångspunkten som var New York och Boston .. 

Skepp som byggts för engelsk räkning för sjöfart på Australien kunde nu också de avverka 
sträckan på halva tiden. 

Lyrisk blir Hendel när han talar om den berömda kvartetten, emigrantskeppen Lightning, 
Champion of the Seas, Oliver Lang, Cutty Sark, som alla skulle gå på traden England-Australien. 
De kunde härbärgera upp till 800 passagerare och de som for iväg var i huvudsak emigranter, som 
ville söka sin lycka i det nya landet. För de flesta handlade det om en enkel resa. Skeppen var 
flerdäckade men före återfärden till England revs de understa passagerarhytterna för att få utrymme 
for frakten, som bestod av f'arhudar, bomull och guld. 

- Det var en sägenomspunnen tid, säger Hendel som inte enbart har sysslat med 
fartygskonstruktionerna .. Genom att jämföra befälets loggböcker med besättningens och 
passagerarnas dagböcker och anteckningar har han kartlagt livet ombord. En del fartyg hade 
musikensemble ombord, andra kunde ha egen tryckpress och gav ut tidningar. Där kunde man läsa 
om barn som kommit till världen, om människor som hade firat bröllop ombord och åter andra som 

fått sin grav i vågorna. 
lian har förevigat ett 100-tal fullriggare, som nu finns spridda lite varstans i världen. I början av 

sin konstnärsbana sålde han mest till privatpersoner, men allteftersom kunskapen om hans arbeten 
spred sig har museerna trätt in i bilden. På ett museum i Liverpool hänger hans bild av Oliver Lang, 
det olycksdrabbade fartyget som gick under i stark pålandsvind utanför Australiens kust. I Sverige 
finns hans tavlor och Maggies skulpturer på sjöfartsmuseet i Göteborg, på Sjöhistoriska museet i 
Stockholm. Där hade både han och Maggie utställn.ing 1994 och blev då uppmärksammade i press 
och radio. På Ålands sjöfartsmuseum finns forutom Maggies 19 skulpturer flera fullriggare av 

Hendels hand. 
I privat ägo finns Cutty Sark, det sista engelska clipperskeppet, som sjösattes 1869 ungefär 

samtidigt som Suezkanalen öppnades. Många av hans fartygsmålningar finns avbildade i både 
svenska och utländska böcker och tidningar liksom Maggies skulpturer. Oliver Lang pryder 
bokomslaget till ''Passage makers'' som behandlar emigranttrafiken på routen England-Australien. 

Bilder av Hendels målningar och Maggies skulpturer finns spridda i publikationer både utomlands 
och här hemma, men någon copyright har det sällan varit tal om för deras del. När han själv stött på 
forläggare och tidskrifter om sin upphovsrätt har man påpekat för honom, hur värdefullt det är att 
ö.b.t. bli uppmärksammad. Såvida man inte helt frankt har sagt: 

- Vi trodde du var död ... 
Glädjeämnen har inglunda saknats. På Marinkommando Väst fick de 1995 ta emot stiftelsen 
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. Sveriges Sjömanshus stipendium på 30 000 kr. De har också erhållit statens kulturnämnds stora 
stiptndiwn på 12 000 kr, lokalt har de blivit ihågkomna av Nacka kommun och av Lions club. Men i 
övrigt har de inte varit högprioriterade av stipendienämnderna. Men så har de också själva hållit en 
låg profil ... 

ARBETSSÄTT 
Hendel ser i sitt livs backspegel och konstaterar, att hans produktion inte har varit enorm. 

- Det är personligt. 
Förklarat sig: 

- Allteftersom åren gick kunde jag arbetat fortare men det gick åt andra hållet i stället. På det sätt 
som jag fungerade gick det åt kolossalt mycket tid till forskning. 

Det låter som en självllirebråelse och när man påpekar att han ju är omnämnd som the foremost 
marine painter in the world, tar han det med en axelryckning. 

Och - kan man järnfora äpplen med päron eller äpplen med äpplen och säga att detta är det allra 
fornämsta äpplet? Och bland världens förnämsta marinmålare kan man då också hävda att någon är 
mera fornäm än alla aridra? Vi har ju vår egen Jacob Hägg, amiralen och marinmålaren, som hos oss 
har en fdrstarangsplats. Likväl finns det de som vill placera Hendel i en klass for sig, bland dem den 
engelske förläggaren och forfattaren Alex A Hurst, som tycker att de flesta marinmålare förhåller sig 
till Hendel som vanliga lådkameror till en hasselbladare. Det är trovärdigheten i detaljerna som gör 
att han placerar Hendel i särklass . 

''Om man'', skriver han, "forstorar upp en sektor av Hendels 
målningar blir detaljer skönjbara som man annars inte ser med 
blotta ögat och går man upp ett snäpp högre med förstoringen 
uppenbara.fi ytterligare detaljer. Hans konstnärskap är så 
samvetsgrant att det gränsar till det otroliga. Hans målningar 
är där.for unika''. 

Här finns en skildring av alla detaljer som utmärker fullriggaren- från fartygsskrovet till riggen 
med bommar, gafflar, stänger, kölsvin m. m. Och hur fdrfar man for att göra handen så stadig att den 
kan åstadkomma dessa trådsmala streck till linor som löper på höjden och bredden. 

Uppgifter har han inhämtat i det egna biblioteket, som innehåller över 1 ÖOO nautiska bokband 
men han har i stor utsträckning hänvänt sig till andra instanser. 

- Jag har samlat uppgifter som inte varit lätta att få tag på genom utländska förbindelser under 
många år, t.ex. engelska bibliotek och den engelska motsvarigheten till vårt riksarkiv. Jag har många 
goda vänner där, och en tid hade jag en man som satt och handskrev uppgifter for min räkning. 

Men Hendel har varit sträng mot sig själv. 
- Jag har inte alltid kunnat göra som jag har tänkt mej. Väldiga mängder, 70-80 procent, har jag 

kasserat. Min iver har varit stor och mina kunskaper klena. Det har tagit mitt liv att få fram dom här 
uppgifterna. 

Och han har varit styrd. 
- Vi har alltid levat på forskott. Det har varit ett ständigt gnoende efter foda. 
Även om han helst hade målat ''vinthundar'' har han varit beroende av beställningsarbetena for att 

få till livets uppehälle. Det har blivit tusentals teckningar och målningar med stugor och bondgårdar, 
. . 

skärgårdsnatur och båtar av många slag. 
Inte heller Maggie har haft förmågan att kompromissa. I det stycket har de passat varandra som 

hand i handske. Vad kunde ha varit enklare för Maggie än att skaffa sig gjutformar och 
massproducera djur och människor. Trollen och tomtarna, beställningen från sjöräddningen, lejonen 
till IJions club. Varje skulptur har varit handgjord. Alla figurerna ser så naturliga ut att man nästan 
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är benägen att tilltro dem talförmåga. 
- Kan dina gubbar tala ... så uttryckte en gång en åländsk konstnär sin uppskattning av hennes 

sjöfolk. 
Qranskar man detta sjöfolk finner man män med individuella karaktärsdrag, sträva, väderbitna 

sjöbussar, emigranter, kabysspojkar, segelsömmare -alla är personligheter, Här fmns också en rad 
historiska gestalter: Columbus (f.ö. stulen från ägaren) Shakespeare, Nelson med grannlåt på 
kavajen, generalen von Döbeln. Hon har gjort indianansikten och prinsessor åt en prinsessklubb, 
Svarte Rudolf med spanjorska i famnen, sjöjungfrur, fåglar, elefanter. 

Samarbetet mellan makarna Friberg har också varit unikt. Där hon t.ex. har skulpterat den 
knäböjande sjömannen har Hendel tillverkat hans sjömanskista och allt som finns i den - bibel, 
brevbunt med frimärken på, flaskor med etiketter. Allt är autentiskt. Med åren har det blivit många 
knäböjande sjömän och många sjömanskistor. · 

Med denna ofOrmåga att tänka kommersiellt är det kanske inte så underligt att brödfOdan på det 
fribergska matbordet ibland har varit skral och särskilt i de fall då beställarna skjutit på 
ersättningen och menat att de skulle återkomma efter helgen. Inget sovel på brödet den helgen och 
f.ö .. inte heller något bröd att lägga sovlet på. 

Så händer det till slut. Hendel berättar: 
- Maggie stod på krönet av sitt kunnande, då hennes lampa slockt1ade . 

OM INTE OM ... 
... hade varit. Även om de två har uppmärksammats och ställts i utsikt att tjäna en slant både l1är 
och där, har somligt sluppit dem ur händerna. Så hörde ett bryggeri av sig och gjorde ett tjusig 
öletikett med Hendels Falken som dekor, samma Falken som bildar omslag till Sverker Olows bok 
''Marinens skonerter''. 

Så blev det ta] om ersättning. 20 000 kr föreslog bryggeriet och paret Friberg var beredda att tacka 
ja. Då trädde en journalist in på arenan och erbjöd sig att underhandla for dem. Inte skulle de nöja sig 
med 20 000 ... 

Han lade fram ett bud som vida överskred de 20 000 kronorna. Bryggeriet svarade med att efter 
ett år lägga ner ölburken med Falken på etiketten. Fribergs kammade noll-det blev inga pengar alls. 

Ytterligare en miss: ett rederi skulle bygga ett nytt och än mäktigare passagerarfartyg. I ritningarna 
placerade man in en monter, och den skulle man fylla med Maggies sjöfolk. Av någon anledning blev 
båtbygget alchig av. 

FLYTTEN 
En dag då intervjuaren besöker paret är det flytt på gång, men inte från ett hus till ett annat eller från 
en n1indre våning till en större. Nu bor de där de bor och tänker inte flytta på sig igen. Orken räcker 
inte till och inte heller ryggarna - de har redan tagit mycket stryk. 

Nu nöjer de sig med att flytta på möbler; sängarna åker ut och in kommer en bäddsoffa. Golvyta 
friläggs, armbågsrummet blir större for den som vill arbeta. Och det vill Hendel. Han har nautiska 
monografier på gång och har lämnat en lista till Sjöfartsmuseet på Åland med olika forslag. Nätmast 
till ligger Lightning, den snabbaste clippem, som dessutom redan är beställd. 

Men golvytan - golvytan då? Vad ska man med en tom golvyta till? 
Frågan hänger i luften och Hendel fångar upp den. Sen flera år tillbaka har han beställning på en 

tavla. Mannen som har gjort beställningen är lycklig ägare till galjonsfiguren Jenny Lind. Den har en 
gång smyckat förstäven till fullriggaren Nightingale och nu vill han komplettera med en tavla av 
fartyget. 

- Där har tiden gäckat mig som så många gånger förr, och nu är det sämre både med orken och med 

- --··----- - . . ...... ···-·-·· ·-·······-····-------
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synen. Det är ett år sen jag sist höll i en pensel. 

Men suget fmns där fortfarande, handen vill gärna hålla i en pensel igen. Osvuret är kanske bäst. 
V ad Maggie beträffar är skulpterandet ett avslutat kapitel. Ögonen vill inte längre släppa in så 
mycket ljus att de uppfattar färger och former. Enstaka figurer av hennes hand finns fortfarande 
kvar i hemmet, en liten sjöjungfru, en naket flickebarn, brunhyat därtill ... men de flesta har gått åt, 
och nu tär hon mest glädja sig åt fotografierna av sina skulpturer. Allt är dokumenterat och placerat 
i pärmar. 

Från det kombinerade sängkammar- och arbetsrummet förflyttar vi oss ut i vardagsrummet. 
Väggarna bågnar av bokhyllor och på utrymmet ovanfor dem finns klenoderna. Där hänger de sida 
vid sida: Rainbow, Stag Hound, Flying Fish, Flying Cloud och ytterligare några till. Samtliga är 
reproduktioner~ originalen finns i England, i Sverige, på Åland och på roslagsmuseet i Älmsta på 
Väddö. Här finns t.ex. Maggies fina skulptur ''Man med kikare'' och segelsömmaren. 

Och när ni nu ser tillbaka ... 
Intervjuaren hinner inte längre forrän Hendel fyller på: 
- Det är bra att man glömmer. 
Men du är ju omnämnd som the foremost ... 
- Jag har kommit så långt i livet att det tar jag med en axelryckning. 
För att i nästa ögonblick vända blicken mot Maggie: 
- Vad skulle vi ha tagit oss till, om inte Maggie hade slitit med alla städjobben. 
Det är nu snart två år sen de två bröt upp från Skogsö och flyttade in på Vinterbrinksvägen. De 

lämnade stugan och naturen och flyttade in i betongen. Fåglarnas kvitter har de bytt ut mot 
ventiltrummornas brummande. 

- Vi hade önskat få bo kvar, säger Maggie, men då hade vi varit tvungna att renovera och bygga till. 
Så var vi därute fdrra sommaren och tittade och då hade nästan allting försvunnit som vi varit vana 
att ha omkring oss. Fåglarna var borta - det var tomt och ogästvänligt. Då kunde man tänka sig att 
lämna det ... 

Och, slutar hon: 
- Vi har inte riktigt hunnit trivas ännu, men det kanske kommer. 

-----· ·---- ······-··--
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Grace Harwar - den sista åländska fullriggaren - kan beskådas på Ålands sjöfartsmuseum i 
Mariehamn. 
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1. 
Säbomsstugan, byggd 1890, tecknad av Hendel. Hit 
flyttade smeden Säbom med sin familj efter att ha varit 
bosatt i Bindstugan, Neglinge gård. 

2. 
Hendels far Carl Henrik Friberg, 
fiolbyggare av Guds nåde, med 
huvuden av berömda violinister 
inskulpterade på fiolens botten . 
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3. 
Från rysk-japanska kriget i slaget vid Tsushima 1905. Här har Hendel 
målat ett ryskt örlogsfartyg från ett slag, där Ryssland forlorade prak
tiskt taget hela sin flotta. 
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4. 
Lunds gård vintertid efter en snöstorm 1955. Bilden är tagen av 
Hendel från Lundsjöns is. I den vänstra stugan bodde paret Friberg 
några år i början på 50-talet. 
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5. 
En stunds begrundan. Hendel framför sin målning clipperskeppet Stag Hound. 

6. 
Great Republic, världens största clipper, byggd i Boston 1853, eldhärjades dock vid 
ankomsten till New York inför jungfrufärden. Bilden visar skeppet sådant'det såg ut 
1861. 
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7. 
Maggie besöker Ålands sjöfartsmuseum. 
På hyllan några av hennes 19 skulpturer. 
Inramade på väggen två av Hendels 
fartyg. 

Maggie i ''verkstan''. I bakgrunden sjörövaren på sin kista. 
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Exempel på samarbete mellan Maggie och Hendel. Maggies skulpturer, en sty1man och 
två rorgängare, med däck, rorkista, och kompasshus tillverkade av Hendel. 

10. 
Knäböjande sjöman framfor sin sjömanskista. I locket en målad bild av fartyget. I kistan 
finns bibel, brevbunt med frimärke, flaska med etikett. Allt autentiskt. 
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11. 
Segelsömmaren - skulpturen finns i 
Älmsta på Väddö sjöfartsmuseum. 

En grupp med Maggies skulpturer. Samlingen ägs av Göteborgs sjöfartsmuseum. 
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13. 
Rainbow - det första fullriggade dock icke renodlade clipperskeppet. 

----~------------

14. 
Maggie fotograferad på 
Skogsö med en av sina 
sjöbussar. 
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15. 
Hendel vid sitt skrivbord på Skogsö. 
Här skedde en stor del av de dokumen
tationer han utarbetade för att sen kun
na avbilda fartygen. 
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Rainbow skulle 1850 följas 
av Stag Hound. 
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Champion of the Seas, emigrantskepp får engelsk räkning, byggd i Boston av 
skeppsbyggaren Mc Kay. 

• 

18. 
Ombord på fartyget Cutty Sark, Green
wich, London, står Maggie och Hendel 
tillsammans med fartygschefen Simon 
Waite. 
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20. 

19. 
Mc Kay-fartyget Flying 
Fish, byggt 1852. 

Shakespeare i tankfull pose. Kanske 
stöder han armbågen mot böcker som 
rymmer ett antal av hans skådespel -
Romeo och Julia, Macbeth, Othello ... 

• 
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21. 
Hendels sista (?) målning -
emigrantskeppet Hesperus. 

22. 
Maggies sista arbete - en örlogskapten 
som befinner sig på Danmarks Örlogs 
Museum. 

-

• 


	Skanning_20220604.pdf
	Skanning_20220604 (2).pdf
	Skanning_20220604 (3).pdf
	Skanning_20220604 (4).pdf
	Skanning_20220604 (5).pdf
	Skanning_20220604 (6).pdf
	Skanning_20220604 (7).pdf
	Skanning_20220604 (8).pdf
	Skanning_20220604 (9).pdf
	Skanning_20220604 (10).pdf
	Skanning_20220604 (11).pdf
	Skanning_20220604 (12).pdf
	Skanning_20220604 (13).pdf
	Skanning_20220604 (14).pdf
	Skanning_20220604 (15).pdf
	Skanning_20220604 (16).pdf
	Skanning_20220604 (17).pdf
	Skanning_20220604 (18).pdf
	Skanning_20220604 (19).pdf
	Skanning_20220604 (20).pdf
	Skanning_20220604 (21).pdf
	Skanning_20220604 (22).pdf
	Skanning_20220604 (23).pdf
	Skanning_20220604 (24).pdf
	Skanning_20220604 (25).pdf
	Skanning_20220604 (26).pdf
	Skanning_20220604 (27).pdf
	Skanning_20220604 (28).pdf



