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Sammanfattning 
Soffan Wergeland, ritad 1944 av möbelformgivaren Carl Malmsten, har ett 
traditionellt knutet resårhus och delad framkant. I studien renoveras en soffa av 
modellen Wergeland och här provas ett nytt sätt att knyta resårer, som visar sig 
vara tidseffektivt. Att tillverka en delad framkant med vulster på traditionellt 
sätt är tidskrävande och krångligt och därför används en förenklad metod att 
bygga upp vulster med hjälp av pressat papper. Metoden ger ett bra resultat och 
är till utseende jämförbart med det traditionella sättet.  
 
Modellen Wergeland har fått sitt namn efter beställaren Hjalmar Wergeland, 
läkare och norsk motståndsman under andra världskriget, som tvingas fly till 
Sverige och tillsammans med sin fru Helga bygger de upp ett nytt hem i 
Stockholm och beställer en soffa av Carl Malmsten.  
 
I studien presenteras historiska fakta från 1940-talet då soffan beställs, om Carl 
Malmsten, Hjalmar och Helga Wergeland och dokument, ritningar och en 
brevväxling mellan Hjalmar Wergeland och Carl Malmsten. 
 
 

 
Figur 1 Renoverad soffa Wergeland  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

När jag första gången sökte efter information om den soffa jag valt som 
examensmöbel, landade min sökning på en text som verkligen fångade mitt 
intresse! Doktor Hjalmar Wergeland, norsk motståndsman och läkare på …. 
 
Några månader tidigare hade jag fått tips om en stor Malmsten-soffa, som den 
dåvarande ägaren Marie Pettersson i Härnösand skulle sälja. Soffan hade 
tidigare stått på Systembolagets kontor i Stockholm innan den såldes vidare och 
till slut hamnade i Härnösand. Egentligen ville Marie Pettersson behålla soffan, 
då det varit en riktig favoritmöbel, men lång och trogen tjänst gjorde att soffan 
hamnat på en vind och nu behövde grundlig renovering. Från utsidan såg den 
hopsjunken ut med sprucket tyg och resårhuset befarades trasigt (Figur 2).  
 
Jag hade ingen aning om modellens namn annat än att ägaren trodde att den 
hette Wergeland. Namnet bekräftades senare av Carl Malmsten-arkivet då jag 
skickade bild på soffan och jag fick också veta att modellen ritats 1944 av Carl 
Malmsten och beställaren hette doktor Hjalmar Wergeland.  
 
Det är där historien börjar och mitt val att renovera soffan Wergeland växte till 
att också vilja veta mer! Vem var egentligen doktor Hjalmar Wergeland? 
 
 

 
Figur 2 Renoveringsobjekt, soffa Wergeland foto: Marie Pettersson 
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1.2 Problemformulering 
 

Soffan Wergeland ritades av Carl Malmsten 1944. Sitsen är hel och har ett 
traditionellt knutet resårhus, puskor är placerade i grupper på den tredelade 
ryggen och soffans framkant är delad i en så kallad markerad plymå, som med 
traditionellt tillverkade vulster ger framkanten en vision av att vara i två delar.  
 
Jag vill bevara soffans utseende enligt tidigare ritningar och bilder, men soffan 
är i dåligt skick och kräver en helrenovering av sitsen. Att knyta ett resårhus är 
ett tidskrävande hantverk och traditionell tillverkning av vulster för att få en 
delad framkant är komplicerat. Med tanke på soffans skick och den begränsade 
tiden är frågan: kan jag på ett tidseffektivt sätt och under utsatt tid renovera 
soffan så att den liknar originalet?  
 
Soffan Wergeland är kantig i sin form och en ovanlig modell och det finns inte 
mycket information att få i böcker eller vid sökning på internet. Modellen 
återfinns ibland på auktionssidor, men lika ofta som den heter Wergeland, kallas 
den av misstag för Hemmakväll. Vid en första anblick ser modellerna ut att vara 
ganska lika (Figur 3) men tydliga skillnader är i markering av framkant, sits, 
rygg och framförallt på armstödets front.  
 
 
 

 
Figur 3 soffa Hemmakväll till vänster (foto: OH Sjögren) förväxlas ibland med Wergeland 

till höger (foto: Carl Malmsten-arkivet) 

 
 
Jag har inte hittat mycket om modellen Wergeland i böcker eller i Carl 
Malmstens egna broschyrer och frågan är: finns det mer information att hitta 
om modellen Wergeland, så att jag kan presentera en bild av dess historik? 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att renovera soffan Wergeland till utseende så nära 
originalskick som möjligt, beskriva renoveringen och att söka information för 
att presentera historiken kring soffan och dess beställare. 
 
Mitt mål är att 
 

• renovera soffan så att den till utseende och form blir så lik originalet 
som möjligt, med delad framkant, puskor och traditionellt knutet 
resårhus (Figur 4) och dokumentera processen. 

• undersöka och dokumentera modellen Wergeland och dess beställare. 
 
 
 

 
Figur 4 Ritning soffa ”Wergeland” daterad 19/7 1944 foto: Carl Malmsten-arkivet 

 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie beskrivs inte hela processen av soffans renovering utan främst de 
delar av arbetet som berör resårknytning och hur jag löser arbetet med den 
delade framkanten. Övriga detaljer som jag anser utmärker soffans utseende 
beskrivs övergripande. I studien presenteras de historiska fakta och dokument 
som jag funnit kring modellen Wergeland och dess beställare. 
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1.5 Metod 

Under arbetet med min studie använde jag ett flertal metoder. För att få inform-
ation om originalsoffans utseende har jag förutom att noggrant undersöka den 
befintliga möbeln, också använt mig av gamla bilder och Carl Malmstens egna 
mått och ritningar. 

 

Figur 5 Modellbeskrivning, mått och material / Foto: Carl Malmsten-arkivet 

Då det gäller resårknytningen och arbetet med den delade framkanten har jag 
fått råd och hjälp från mina handledare Sara Ericson och Fredrik Hällström, an-
vänt mig av åskådningsmaterial som finns på Träakademien, läst tidigare exa-
mensuppsatser i ämnet, kompendier och litteratur, men också använt mig av 
mina egna erfarenheter.  

Jag har noggrant dokumenterat soffans utseende och studerat hur originalsnör-
ningen på denna soffa utförts då detta också kunde ge viktig information om 
den teknik som använts och i bästa fall spara tid. För att få tag i historiska fakta 
angående soffans historik har jag använt mig av Carl Malmsten-arkivet, sökt re-
levant information på internet och i litteratur.  

1.6 Befintlig kunskap 
Carl Malmstens originalritningar ger de exakta mått som använts till sitthöjd 
och sittdjup, men också vilka material som använts (Figur 5). Gamla bilder ger 
också information om utvändiga detaljer, såsom sömmar och puskor. Jag har 
studerat litteratur, tidigare studenters rapporter och diskuterat uppgiften kring 
resårval och tillverkning av framkant med mina handledare. Den 
originalstoppning som jag dokumenterade gav också ny information om hur 
resårer kan knytas.  

I Carl Malmsten-arkivet finns en mängd ritningar och dokument, men också två 
maskinskrivna brev som gett historiken en personlig prägel. 
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1.7 Begreppsförklaring 
 

Puskor 
En sorts mjukare knappar som tillverkas av inslagsgarn och var vanliga på ti-
diga Malmstensmöbler. (Figur 6) 
 

 
Figur 6  Puskor, tillverkade av inslagsgarn från tyget Retro  

 
 
Vulst 
List något rundad som bygger möbelns form. Sitter ofta som avslut på armstöd 
och rygg för att spänna klädsel mot. Kan bestå av traditionell stoppning eller 
vara fabricerade av t.ex. papper, plast, foam. (Toresson, 2016) (Figur 7 och 8) 
 
Mellanten eller markeringsten 
Metalltråd som ligger placerad mellan sarg och den övre ten, som håller ihop 
resårhuset i överkant. I mellantenen sys vulsten fast. (Figur 7) 
 
Somcord 
Produktnamn på en nätomsluten lina med en kärna av pressat papper (Nevotex, 
2019) 
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Figur 7 Skiss över uppbyggnad av delad framkant  med vulster och markeringsten 

(Toresson, 2016) 

 

 

 

 

Figur 8 Delad framkant, här spänns tyget runt vulsten för att få en markerad plymå.  
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2 Genomförande 
Soffan behövde ett helt nytt resårhus då hela mittensektionen på soffan var 
trasig. Det innebar en totalrenovering av sitsen där inget material kunde 
återanvändas. När man knyter nytt resårhus byts vanligen alla resårer ut för att 
inte riskera att gamla resårer går sönder. Däremot är det vanligt att återanvända 
gamla vulster då det är komplicerat och tidskrävande att sy nya. Jag har studerat 
tidigare studenters arbeten och uppsatser i ämnet för att få tips om metoder att 
använda sig av. 

2.1 Undersökande av befintligt resårhus 
Innan jag slog av hela möbeln undersökte jag noggrant höjder och hur tidigare 
tapetserare hade knutit resårerna för att se hur man knutit resårhuset som var i 
originalskick, men också för att lära. Allt dokumenterades genom bilder och 
skisser (Figur 9). Jag sparade allt material i säckar för att kunna gå tillbaka och 
se hur man gjort tidigare. 

 
Figur 9 Höjder och placering av gamla resårer har dokumenterats och används som un-

derlag till det nya resårhuset. 
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2.2 Val av resårer 
Nya resårer plockades fram och höjden mättes på obelastad resår, för att välja ut 
storlek på nya resårer. Bedömningen gjordes utifrån den önskade höjden på 
resårhuset (Rohdin, u.d.) och valet föll på att använda samma storlek på resårer 
som tidigare, 6or på den främre raden o sidosarg, 7or på de tre bakre raderna. 
Totalt 15st 6or och 27st 7or (Figur 10.2). 

 

        

Figur 10.1 Resårhuset i original har få spikar i fram- respektive baksarg. 

 

 

Figur 10.2 Val av nya resårer. 
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2.3 Alternativt sätt att snöra resårer 
Vid undersökning av den gamla resårknytningen upptäckte jag att det var 
sparsamt med spikar både på fram- och baksarg (Figur 10.1).  För att förstå hur 
det knutits, följde jag första och andra ställvarvets snörning och insåg att de 
båda ställvarven knutits med ett enda långt snöre istället för med två separata 
snören, som lärs ut i boken Möbeltapetsering som Hantverk, (Stenberg, 1988). 
Fördelen med det sätt som knutits här var att det blev få spikar i möbeln och 
möjligen skulle det bli en effektivare metod att använda ett långt snöre, så jag 
beslöt mig för att prova detta sätt. 

 

 
Figur 11 Skiss över originalspikningen 

Innan jag började knyta rad för rad, tog jag god tid på mig att knyta första raden 
så att höjder och lutning såg bra ut och därefter kunde jag börja knyta rad för 
rad. Jag mätte alla mått från underlaget vilket gav bra och säkra måttangivelser 
(Figur 12), men jag knöt ändå ett mätsnöre mellan rad 2 och 3 som brukligt, 
(Stenberg, 1988) men denna gång enbart för att hålla koll att raderna blev raka. 
Jag ställde knuten på ringarna som brukligt, den bakre raden mot kl 5 och de 
övriga raderna vända mot kl 11 (Rohdin, u.d.). 

 
Figur 12 Mätning av resårernas höjd. 
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Resårsnörning med ett långt snöre 

 

Figur 13  Skiss över hur båda ställvarven knutits med ett snöre på originalstoppningen. 
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För varje rad behövdes i det här fallet 4,5 m snörgarn som veks dubbelt och spikades fast 
i baksarg (Figur 14, pilen till höger). Nu hade jag två ändar där den första änden av garnet 
användes till det första ställvarvets lindning och garnet spikades i centrum av resåren på 
framsarg (Figur 15). När första ställvarvet vände tillbaka knöts beslagsknutar för att låsa 
lindningarna och änden spikades i baksarg (Figur 14, pilen till vänster).  

 
Figur 14  Ett långt resårsnöre delas på mitten och spikas vid den högra pilen. Med den 
ena delen lindas första ställvarvet mot framkant, vänder tillbaks, låser lindningarna och 
avslutas i bakkant vid den vänstra pilens spik. Del två blir andra ställvarvets snörgarn. 

Nu var det dags för den andra änden av det långa snörgarnet. Den blir det andra ställvar-
vets snörgarn och knyts från baksarg till framsarg och spikas enligt Figur 15. Andra 
ställvarvet knöts också fast i mellantenen för att förbereda uppbyggnaden av framkant 
(Figur 15). Totala antalet spikar som användes för båda ställvarven blev två spikar i 
baksarg och tre spikar i framsarg.(Figur 14 och 15)  

 

 
Figur 15  Spikar i framkant. Första ställvarvet spikas i mitten av resåren innan det vänder 
och går tillbaka till bakkant och två spikar fäster andra ställvarvet. Totalt tre spikar i 
framkant. 

 

1a och 2a ställvarvets 
fästpunkt med dubbelvikt 
snörgarn 

1a ställvarvet avslutas här 

2a ställvarvets spikar 
 

Fästpunkt mellanten 
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2.4 Uppbyggnad av framkant 
Framkanten på soffan Wergeland är delad, så kallad markerad plymå. En 
markerad plymå förekom mest på 1930 - 40-talet och ska efterlikna en lös dyna 
(Toresson, 2016). Vulsterna har på den här soffan byggts upp på traditionellt 
sätt av celocrin som omgetts av en juteväv och sytts av för att få stadiga kanter. 
Den gamla vulsten var alltför trasig och kunde inte återanvändas varför jag 
tvingades att tillverka en ny.  

 
Figur 16 Vulsten var trasig och gick ej att återanvända 

2.5 Traditionella vulster – alternativ metod 
I rapporten Markerad Plymå – ett experimentellt studium (Toresson, 2016), be-
skriver Lena Toresson ett alternativt sätt att bygga upp en framkant och här hit-
tade jag mycket hjälp i mitt arbete att tillverka en markerad plymå på nytt och 
tidsbesparande sätt.  
 
Jag valde att liksom Toresson använda mig av ett material som i Nevotex pro-
duktkatalog (Nevotex, 2019) heter Somcord, som är en lina av krossad pappers-
massa och finns i olika dimensioner. Linan var stadig och jämn att jobba med 
och jag använde två parallella linor för att efterlikna den delade framkanten. Jag 
använde en lina som var 25mm i diameter och den var tillräckligt grov för mitt 
arbete, för att få en bra lutning från vulst till framkant, respektive nederkant.  

 
Figur 17 Somcord, pressat papper som används för att bygga upp en vulst 
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Flera lager tyg förbereddes sedan, dels för att fästa linorna och dels förbereda 
beklädnaden av framkanten. De två somcord-linorna syddes in i en linnedo-
mestik för att bygga upp de två vulsterna. Först syddes för hand med hjälp av en 
liten kroknål och i steg två med hjälp av en Abheft-klammer, för att stabilisera 
och hålla ihop de två linorna (Figur 18). 

 
Figur 18 Abheftklammer stabiliserar och sammanfogar de två somcord-linorna under 

uppbyggnad av vulsterna. 

Anledningen till att Abheftklammer valdes var att det var lätt att sticka in nålen 
bakom de två uppbyggda vulsterna och dra ihop dem med en persiennlina. 
Vulsterna av pressat papper blev stadiga och linjen mellan dem såg rak ut.  
Under den nedre linan lades sedan ytterligare en somcord-lina som utfyllnad, 
och den sköts fast med smala klammer. (Figur 19) 

 
Figur 19 Nederst placeras ytterligare en somcord, som utfyllnad. 
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2.6 Klädselarbete vid delad framkant 
Vid beklädnad av framkanten var jag tvungen att ta hänsyn till den delade fram-
kanten och det faktum att sitsens tyg skulle sys ihop med den övre delen av 
kantbotten. En bomullsdomestik, som var stor nog att täcka både den övre delen 
av kantbotten och den nedre delen syddes ihop med beklädnadstyget som skulle 
täcka den nedre delen av kantbotten. Dessa lager syddes sedan fast för hand i 
markeringstenen, med hjälp av en dubbelspetsnål.  
 

 
Figur 20.1 Nedre kantbotten spikad och fastsydd. 

Vid beklädnadsarbetet spikades först den undre kantbotten tillsammans med do-
mestik under framkant och den övre delen av beklädnadstyget syddes fast i do-
mestiken. (Figur 20.1) 

 

 
Figur 20.2 Testsömnad och mätning av framkant. 

När sitsen mallats och den övre delen av kantbotten ska fästas i den delade 
framkanten, mättes avståndet från den avsydda framkanten ner till den marke-
rade framkanten. Dessutom mättes djupet på vulsten för att veta hur lång kant-
botten skulle klippas. (Figur 20.2)  
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I nederkant på den övre kantbotten syddes en persiennlina in för att hjälpa till att 
spänna tyget runt den delade framkanten (Figur 21). Persiennlinan spändes upp 
och syddes sedan fast runt mellantenen med en dubbelspetsnål. Kantbotten drogs 
på så sätt in mellan vulsterna. 

 

Figur 21 Persienn-linan sys in i en kanal på kantbotten och sys fast runt mellantenen för 
att få bra sträck på tyget runt den delade framkanten. 

2.7 Puskor, sömmar och andra detaljer. 
Gamla bilder gav bra hjälp för att jämföra vinklar, former och detaljer (Figur 22). 
Puskor (Figur 24) beställs från OH Sjögrens möbelfabrik för att sätta tidstypisk 
prägel på soffan. De sömmar som sys på framkant och armstöd blir enkla sömmar 
med en fällning (Figur 23 och 25) och valdes utifrån den originalbild som fanns 
på Carl Malmsten-arkivet. På den delade ryggen syddes kedrar in som markering 
av den delade ryggen. Innan klädselarbetet var helt klart, syddes ett meddelande 
fast inuti soffan som hälsning till framtida tapetserare (Figur 26). 

 

Figur 22 Bild på originalsoffa jämförs med den renoverade soffan. 
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Figur 23 Fällsöm på framkant och kring armstöd. Detalj för att efterlikna originalet. 

 

Figur 24  Puskor beställdes av OH Sjögrens Möbelfabrik i Tranås 
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Figur 25 Armstödets front är en viktig detalj i soffans formspråk. De sömmar som sys på 
framkant och armstöd blir enkla sömmar med en fällning. 
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Figur 26.1 Ett meddelande lämnas till framtida tapetserare. 

 

Figur 26.2 Fastsytt meddelande i soffan. 
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2.8 Förenklingar och tips 
Under min renovering av soffan Wergeland har jag använt mig av ett par 
tillbehör (Figur 27) som underlättat mitt arbete och vill här dela med mig av. 

 

• Förlängare i smidesjärn som tillverkats av en smed på Järnakademien. 
Förenklar spikning av nubb och sadelgjordsspik i trånga vinklar. 

 

• Clamcleats – tillbehör som används vid segling för att låsa linor. Perfekt 
att skruva fast i trästommen när man snörar resårer, för att tillfälligt låsa 
snörgarn när man lindar och mäter ställvarven. Tips från Fredrik 
Hällström, lärare på Träakademien. 

 

 

 

 

Figur 27 Förlängare i smidesjärn 
(th) och clamcleats (nedan), är bra 

hjälpmedel 
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Figur 28 Soffa Wergeland, tyg Retro (Svensson) och gardin Flowers of Paradise (JAB) 
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3 Historik  
Arbetet med att renovera en gammal möbel får en helt annan dimension, när 
man får kunskap om den historia som ligger bakom. Det har jag själv fått erfara 
när jag parallellt med att renovera soffan Wergeland sökt information om soffan 
Wergeland. 
 
Jag har använt mig av befintliga bilder som jag mailat till Carl Malmsten-
arkivet och fått svar på vad modellen heter, vilken beställaren var, när den 
ritades och det bästa av allt två skrivmaskins-skrivna brev, ett från beställaren 
Hjalmar Kielland Wergeland till Carl Malmsten och ett svarsbrev från 
Malmsten till Wergeland. Det tillsammans med boken A stand against Tyranny 
(Cohen) där författaren intervjuat norska motståndsmän, däribland Hjalmar 
Wergeland, ett reportage från NRK/Sapmi, en släktforskningssida av släkten 
Kielland, har gjort att jag kunnat lägga pusslet om Wergeland. 
 
Bakom namnet Wergeland finns en spännande historia om två norska 
motståndsmän som under Andra världskriget tvingas fly till Sverige undan 
nazisterna och där den vackra möbeln som beställs får en viktig betydelse och 
ger hopp om en bättre framtid. 

3.1 Carl Malmsten, arkivet och stiftelsen 
Carl Malmsten är Sveriges kanske mest kände möbelformgivare. Efter sig läm-
nar han över 20.000 ritningar som finns arkiverade på Carl Malmsten-arkivet i 
Stockholm och där jag fått stor hjälp att söka information om Wergeland.  
 

 
Figur 29 Carl Malmsten, (1888-1972) möbelformgivare (Sjögren, 2019) 

Carl Malmsten-arkivet tar emot förfrågningar som rör identifiering av möbler 
ritade av Carl Malmsten. För att de skall kunna identifiera en möbel behöver de 
ett foto taget rakt framifrån och ett i profil samt närbilder på detaljer och even-
tuell märkning. Stiftelsen Siv & Carl Malmstens Minne äger alla immateriella 
rättigheter efter Carl Malmsten (Sjögren, 2019) 
 
Malmstens önskan var att ”en möbel ska uttrycka något” och ofta ger 
möblernas namn en association och känsla, då de bär namn som Farmor, 
Hemmakväll, Samsas och nu finns också en historia bakom namnet Wergeland.  
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3.2 Beställaren Wergeland 
 
Doktor Hjalmar Wergeland och hans fru Helga, lärarinna, är norska 
motståndsmän, men också flyktingar undan krig, nazism och ockupation. 
 

 
Figur 30 Ur Carl Malmstens beställarregister år 1944 

I andra världskrigets skugga, i juli 1944, beställer paret en soffa och ett soffbord 
av Carl Malmsten (Berndalen, 2019) till deras hem i Stockholm. De har några 
månader tidigare blivit tvingade att fly undan Gestapo som fattat misstanke 
sedan paret varit aktiva i norska motståndsrörelsen och nu har de, i ett försök att 
bygga ett nytt liv, beställt möbler till deras nya men förhoppningsvis tillfälliga 
hem i Sverige. 
 
I ett brev daterat 2/10 1944 från Kgl. Norsk Legasjons Forvaltningskontor, 
skriver Hjalmar Wergeland till Hr. professor Malmsten: 

”Min	hustru	och	jag	vill	på	detta	sätt	tacka	Er	för	den	
vackra	soffa	Ni	tillverkat	åt	oss.	Vi	tycker	den	är	väldigt	
vacker	och	pryder	dagligen	vårt	öga	och	är	härlig	att	sitta	
i.”		

(UR	BREV	FRÅN	HJALMAR	WERGELAND	TILL	HR.	PROFESSOR	MALMSTEN)	

 

Figur 31 Brev från Hjalmar Wergeland till Carl Malmsten / Carl Malmsten-arkivet 
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3.3 Kriget 
Det är i början på 40-talet och Norge är ett land under hård press. Den 9 april 
1940 ger Hitler order om att Norge ska erövras och det kommer som en total 
överraskning. Norrmännen blir helt överrumplade och ockupationen genomförs 
utan större motstånd. 
 

 
Figur 32 Tyska trupper intar Oslo den 9 april 1940 foto: Krigsarkivet 

Vid den tiden var Hjalmar Wergeland en ung, nybliven läkare med anställning 
på Notoddens Sykehus, några mil söder om Oslo. Under 30-talet hade han 
tillhört en av Norges främsta gymnaster och deltog i OS i Berlin 1936 
(Kielland, 2019). Han var även en duktig backhoppare. Hans yrkesval och goda 
fysik skulle komma att bli betydelsefulla i hans senare insatser i den norska 
motståndsrörelsen. 

Figur 33 Hjalmar Wergeland / Foto: Leif Ørnelund - Oslo Museum 
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3.4 Motståndsrörelsen 
Genom sin far Haakon Wergeland, som var rektor vid lärarhögskolan i 
Kristiansand, kom Hjalmar tidigt i närkontakt med nazisternas metoder att 
infiltrera de norska skolorna genom propaganda och krav på förtur till 
nazivänliga studenter. (Cohen, 1997) 
 
Hjalmar Wergeland lånade en kväll sin fars nycklar och smög, i skydd av 
mörkret, in i skolan. Planen var att hindra nazisterna, genom att skicka ut brev 
till alla icke-nazistiska studenter med en vädjan att ta tillbaks sina ansökningar. 
Det ledde till att skolan blev tvingad att ställa in undervisningen då man 
saknade studenter.  
 
 
Nazisterna ändrade taktik och bytte ut lärare och ledning på skolan och 
Hjalmars far förlorade jobbet, vilket även hände tusentals andra norrmän i 
liknande fall och det resulterade i stor nöd för många familjer. (Cohen, 1997) 
Hjalmar och Helga Wergeland var mycket aktiva i den norska 
motståndsrörelsen och i boken A stand against tyranny (Cohen, 1997) 
intervjuas bland andra, Hjalmar Wergeland.  
 

Wergeland beskriver det riskfyllda 
arbetet med att hjälpa nödställda 
landsmän med mat och pengar.  
Stora summor pengar behövde ibland 
smugglas långa sträckor för att nå ut 
till behövande i Norge. Vid ett sådant 
tillfälle skulle Helga Wergeland 
transportera en resväska fylld med en 
halv miljon norska kronor på ett tåg. 
Hon kämpade för att få in den tunga 
väskan i tåget och bad till slut en 
Nazi-officer om hjälp, som vänligt 
hjälpte henne att lyfta väskan ombord 
på tåget! Nazisterna var i början av 
ockupationen måna om att vinna den 
norska befolkningens förtroende. 

 

3.5 Flykten till Sverige 
Hjalmar Wergeland ansvarade för motståndsmännens sambandscentral i 
Telemark, men nazisterna fattade misstanke och när Gestapo i november 1943, 
kom honom på spåren blev han tvungen att gå under jord. Han gömde sig i 
vildmarken under två veckor för att sedan göra som så många andra landsmän, 
fly över gränsen till Sverige (Figur 34). 
 
 



 

 
 

25 

 
Figur 34 Telemark, fylke i Norge 

Paret Wergeland fortsätter att vara aktiva motståndsmän, men nu från den 
svenska sidan. Hjalmar Wergeland arbetar tillsammans med de två norska 
läkarna Carl Semb och Kristian Kristiansen med att organisera medicinsk 
personal som drivits på flykt och administrerar hälsoläger för norska flyktingar 
och soldater.  
 
Parallellt med motståndsarbetet bygger paret Wergeland upp sitt nya hem i 
Stockholm och kontaktar Carl Malmsten för att få hjälp med detta. Malmsten 
hade redan 1942 ritat soffan ”Umeå” och med några förändringar i utförandet 
beställer Hjalmar och Helga soffan, som Malmsten ger namnet ”Wergeland”. 
 

Figur 35 Soffa ”Umeå”, ritning från 1942, föregångare till soffa ”Wergeland” 
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3.6 På andra sidan Kjölen 
I brevet till Malmsten berättar Wergeland om vännernas förtjusning över 
möblerna: 
 

”Alla	våra	vänner	är	mycket	avundsjuka,	de	har	aldrig	sett	
en	finare	soffa	och	har	aldrig	suttit	i	en	som	är	skönare	än	
vår...	Vi	kommer	fortsättningsvis	att	vilja	få	sakkunig	hjälp	
med	inredningen	av	vårt	hem.”	

	(UR	BREV	FRÅN	HJALMAR	WERGELAND	TILL	HR.	PROFESSOR	MALMSTEN)	

 
 

 
Figur 36 Soffa Wergeland, renoverad 2019 av Ylva Hansen 

 

Men Hjalmar Wergeland beskriver i brevet också svårigheten att njuta av det 
vackra när kriget pågår i hemlandet: 
 

”Även	om	vi	har	det	materiellt	bra,	är	våra	tankar	på	de	
som	är	på	andra	sidan	Kjölen,	och	som	förhållandena	är	
därhemma	är	det	nästan	en	börda	för	oss	att	vi	har	det	så	
bra”...		

”Trots	allt	så	har	tiden	i	Sverige	varit	rik	på	upplevel-
ser”...”Och	det	är	fint	att	få	ta	med	sig	ett	minne	från	den	ti-
den,	särskilt	då	det	är	ett	föremål	som	ger	ögat	skönhetsin-
tryck	och	kroppen	välmående.”	

(UR	BREV	FRÅN	HJALMAR	WERGELAND	TILL	HR.	PROFESSOR	MALMSTEN)	
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Carl Malmsten svarar Hjalmar Wergeland endast några dagar senare: 

”Det	var	så	roligt	att	höra	att	soffan	prydde	sin	plats	och	att	
ni	kommer	att	få	glädje	av	den	i	hemmet.	Måtte	det	nu	snart	
bli	så	att	Ni	får	återvända	och	kan	börja	uppbyggandet	av	
det	nya	Norge.	Det	måste	vara	svårt	att	gå	här	och	vänta	
och	inte	veta	när	vägarna	över	Kjölen	åter	bli	öppna”...	

”	Jag	är	så	tacksam	att	ni	vill	låta	mig	hjälpa	till	med	den	vi-
dare	utformningen	av	hemmet...”		

(UR	CARL	MALMSTENS	BREV	TILL	DR.	HJALMAR	WERGELAND)	

 
 

 
Figur 37 ur Carl Malmstens brev till Dr. Hjalmar Wergeland / Foto: C M-arkivet 

 

3.7 Olyckan i Karasjok 
I maj 1945, dagarna innan andra världskriget tar slut, sker en tragisk händelse i 
Karasjok, Finnmarken när ett minerat område ska röjas. På grund av en 
olyckshändelse exploderar en mina, 22 man dör och många skadas. Trots att 
Wergeland saknar större erfarenhet av operationer tvekar han inte när han får 
frågan att åka. Ett litet läkarteam, Hjalmar Wergeland, Carl Semb och 
sköterskan Ella Krogh flygs i en Dakota C-47 för att hjälpa skadade. (Aslaksen, 
2015) 
 
För att ta sig ner till olycksplatsen förbereder de sig för ett fallskärmshopp. 
Vädret är dåligt och det har varit tjock dimma. Doktor Wergeland beskriver 
känslan uppifrån flygplanet i sin dagbok: 

”Innan	vi	visste	ordet	av	såg	vi	Karasjok	kyrka...	en	massa	
ruiner	och	en	del	människor	här	och	där.	Jag	fick	order	om	
att	göra	mig	klar,	dörren	öppnades	och	jag	var	redo	för	
hopp...Det	var	en	egendomlig	upplevelse...	liknande	känslan	
högst	upp	i	en	hoppbacke...”	

	(UR	WERGELANDS	DAGBOK	/	NRK	SAPMI)	
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Figur 38 Sjuksköterskan Ella Krogh hoppar från planet. / Foto: Militaerhistorisk Samling 

Läkarteamet arbetade oavbrutet under 12 timmar, skadade soldater opererades 
och fick vård och först därefter fick teamet några timmars sömn. Wergeland, 
Krogh och Semb tilldelades 1946 Haakon den VIIs frihetsmedalj för att på ett 
förtjänstfullt sätt deltagit i räddningsaktionen efter minolyckan. 
 

3.8 Efter krigsslutet 8 maj 1945 
Hjalmar och Helga Wergeland återvänder till Norge där Hjalmars första 
uppdrag blir att vårda utmärglade ryska krigsfångar i Nordnorge, och senare 
tjänstgör han som specialistläkare på barnavdelningen på Rikshospitalet i Oslo. 
Helga studerar psykologi och arbetar som volontär på barnavdelningen på 
Rikshospitalet. Hjalmars far Haakon återvänder efter krigsslutet till sin tjänst på 
lärarhögskolan i Kristiansand. (Kielland, 2019) 
 

3.9 Fakta Wergeland 
 

Fakta paret Wergeland (Kielland, 2019) 
Hjalmar Kielland Wergeland (1909-1997) 
Helga Wergeland (född Haar) (1904-1992) 
Paret gifte sig 1937, fick inga barn. 
 
 
 
Fakta möbeln Wergeland.  
Modellen har tillverkats i ett antal olika 
modeller, som soffa, fåtölj och bord. 
Soffan och fåtöljen har varit i 
produktion i Malmstens egna 
inneverkstäder, vilket kännetecknas av 
att möbeln brännmärkts med CM.  
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Specialbeställda soffor till Riksdagshuset 
Soffan beställdes också i två stora exemplar till Riksdagshuset (Figur 39) Det 
var två utrymmeskrävande soffor på 385 cm och 230 cm, men efter mailkontakt 
med Riksdagshuset (Leffler, 2019) så finns tyvärr ingen information var dessa 
soffor nu finns.  
 
Christina Wohlfahrt Leffler, Arkitekt och konstansvarig på Fastighetsenheten, 
Riksdagsförvaltningen, meddelar att dessa två soffor inte finns att hitta och 
berättar i ett mail också att: 
 

I	riksdagen	finns	flera	Farmorfåtöljer	men	de	är	antagligen	
inköpta	långt	senare.	Det	finns	en	del	möbler	i	riksdagen	
som	är	”Malmstenlika”	men	som	vi	inte	kan	se	finns	i	pro-
duktion	i	dag.	(Leffler,	2019)	

 
 

 
Figur 39 ur modellregistret på Malmstens-arkivet / Foto: Carl Malmsten-arkivet 
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4 Resultat 
 
Jag ville renovera och bevara soffan Wergelands utseende enligt tidigare 
ritningar och bilder, och har under vägens gång gjort de val jag ansett 
nödvändiga för att soffan skulle få det rätta utseendet. Jag har lagt mycket tid på 
att se och förstå hur den har varit tillverkad, för att se om jag kan lära mig av 
hur den en gång tapetserats och för att få hjälp och spara tid. Jag tycker att jag 
har lyckats i min avsikt att renovera soffan enligt originalet och jag har hittat 
sätt som förenklat arbetet, dels genom ett nytt sätt att snöra resårer och dels 
genom ett nytt sätt att bygga vulstrar och delad framkant, där metoden att 
använda sig av pressat papper visade ge ett gott resultat och blev till utseende 
jämförbart med en traditionell uppbyggnad av framkant. 
 
Jag har använt mig av detaljer, som sömmar och puskor, som jag ansett vara 
viktiga för att få till det ursprungliga utseendet. Jag har hittat och lärt mig nya 
metoder som varit effektiva och som gjort att jag hunnit renovera soffan inom 
utsatt tid. 
 
Soffan Wergeland är en ovanlig modell och det fanns inte mycket information 
att få i böcker eller vid sökning på internet, men tack vare Carl Malmsten-
arkivet hittade jag trådar att dra i som har gjort att historiken kring soffan 
Wergeland och beställaren Wergeland klarnat. Jag har skrivit en historik som 
fyller luckan och förhoppningsvis kommer den att vara intressant för andra att 
läsa. Historiken har presenterats här i rapporten, men jag har också delat den till 
Carl Malmsten-arkivet och till släkten Kielland i Norge där jag hämtat fakta om 
paret Wergeland. 
 
Att historik bevaras tycker jag är viktigt och därför valde jag också att skriva ett 
meddelande som jag sydde in i soffan och som får följa med soffan in i 
framtiden. (Figur 26.1 och 26.2) 
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5 Diskussion och reflektion 
 
Det är svårt och tidskrävande att bygga upp vulster, och trots att jag hittat 
sätt som gjort det enklare tror jag att det finns andra smarta sätt och 
material att experimentera med. Det är klart fördelaktigt att återanvända 
vulster om de är i gott skick, men det är roligt att också ha provat att till-
verka nya.  
 
Jag är glad att jag tog mig tid att förstå hur resårerna var snörda, det är 
annars lätt att missa när man har fullt fokus på att riva bort det gamla 
materialet, för att komma igång med renoveringen. Jag tror att det sparat 
mig en hel del tid att ha det ursprungliga tillvägagångssättet som en karta 
att jobba med.  
 
Arbetet med soffan har varit lärorikt och jag har fått med mig ny kunskap. Jag 
tycker att resultatet av mitt arbete motsvarar det jag ville göra, men jag ser 
också misstag som jag gjort och moment som jag borde ha gjort annorlunda för 
att ha fått bättre och mer tillfredsställande resultat.  
 
Hantverket är sånt att när man jobbar med vissa moment är det svårt att backa 
och göra om, för att tiden inte finns. Här kan jag nämna beklädnad av sitsens 
framkant, där jag tycker att jag hade kunnat få ett bättre resultat om jag fått göra 
det igen. Den lärdom jag kan dra är att man måste vara väldigt noggrann och sa-
ker som är halvbra sällan kan lagas och bli perfekta. Samtidigt som man måste 
lära sig att nöja sig och gå vidare! 
 
Det har varit fantastiskt kul att hitta information om paret Wergeland, och fram-
förallt att få se breven som skrevs mellan beställaren Wergeland och Carl 
Malmsten. Och att den ursprungliga soffan hette Umeå gav mig gåshud, då det 
är staden där jag bor!  
 
Historiken är viktig, den har i alla fall varit viktig för mig under detta arbete, 
och jag är nöjd att jag valde att lämna ett meddelande i soffan. En hälsning till 
den som ska klä om soffan nästa gång! 



 

 
 

32 

 Källförteckning  
Tryckta källor och litteratur 
Cohen, Maynard M (1997) A stand against Tyranny: Norway’s physicians and 
the Nazis, Wayne State University Press 
 
Stenberg, Bernt Åkervall, Torsten, Matern Fredrik von (1988) Möbelstoppning 
som hantverk, STC numera Sveriges Tapetserarmästare 
 
Rohdin. Morgan (okänt årtal) Resårsnörning 
 
Toresson, Lena (2016) Markerad plymå – ett experimentellt studium, 
Mittuniversitetet, avd för Industridesign 

Internet och otryckta källor 
Eilif Andreas Aslaksen, journalist på NRK/Sapmi (2019-05-31) 
 
Carl Malmsten-arkivet / Stiftelsen Siv & Carl Malmstens minne  
 
Möbelföretag och en av Carl Malmstens nyckelverkstäder OH Sjögren 
www.sjogren.se (2019-05-31) / Jakob Sjögren  
 
Nevotex www.nevotex.se (2019-05-31) 
 
Släktforskningssida för släkten Kielland www.slektenkielland.no (2019-05-31) 
 

Muntliga källor 
 

Christina Wohlfahrt Leffler, Konstansvarig på Fastighetsenheten/ Riksdagsför-
valtningen (2019) 
 
Fredrik Hällström, tapetserare och handledare på Träakademien (2019) 
 
Hanna Berndalen, arkivarie på Carl Malmsten-arkivet (2019) 
 
Sara Ericson, tapetserare och handledare på Träakademien (2019) 
 

Fotografier 
Om ej annat anges är foton tagna av Ylva Hansen 

 



 

 
 

33 

 
BILAGA1 Brev från Hjalmar Wergeland / foto: Carl Malmsten-arkivet 
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BILAGA2 Brev från Carl Malmsten / foto: Carl Malmsten-arkivet 
 
 


