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HIstorIen: 
SyStrar mEd EngagEmang för EnSamma kvinnor
Inbäddat i grönska på 
Alviksberget i västra Stockholm döljer 
sig Elfvinggården, en stilla oas enbart 
för kvinnor i storstaden. Elfving-
gården är nordens största kvinnliga 
kollektivhus, och har varit till stor 
glädje för ensamstående kvinnor sedan 
början på 1940-talet.  

Gunborg och Ingeborg Elfving var två yrkes-

arbetande, ogifta kvinnor som testamenterade 

alla sina tillgångar till att starta en ny stiftelse: 

Systrarna Elfvings Stiftelse. Syftet skulle vara 

att åt mindre bemedlade kvinnor anordna och 

uthyra goda bostäder. Gunborg Elfving, som 

var den yngsta av de två systrarna dog år 1921. 

Strax därefter bildades stiftelsen. Dock skulle 

det dröja ända till år 1940 innan systrarnas 

kollektivhus Elfvinggården stod klar. 

I testamentet finns tydliga stadgar för hur 

stiftelsen ska skötas - vilka som ska få bo där, 

och hur en styrelse skulle utses. Systrarna ville 

att Nordiska museet och Högsta domstolen 

skulle utse en ledamot var till styrelsen.

Dessa två tillsammans skulle sedan komma 

överens om vem som skulle bli den tredje 

medlemmen.  

På 1940-talet såg situationen för kvinnor 

väldigt annorlunda ut mot hur den ser ut idag.  

Lönerna var låga och de flesta självförsörjan-

de kvinnorna hade inte råd att hyra en egen 

bostad. Istället fick man ofta hyra in sig i ett 

rum hos familjer. Trivseln för dessa kvinnor 

var med säkerhet inte alltid stor. 

Systrarna Elfvings idé om ett kollektivhus 

för kvinnor var inte helt ny, det fanns redan 

en del bostadshus av den typen. Ett exempel 

är ”Smaragden”, som låg på Kungsklippan 

i Stockholm. Ett omåttligt populärt boende, 

med långa kölistor. Elfvinggården kom alltså 

som ett nödvändigt bidrag till Stockholms 

ensamstående kvinnor. Dock var denna nya 

typ av experimentella boendeform föremål 

för en omstridd debatt i samhället, eftersom 

de kollektiva kvinnohusen underlättade för 

kvinnor att förvärvsarbeta, och därmed sågs 

som ett hot mot den traditionella familj- och 

samhällsnormen. ”Smaragdens” byggmästare 

Olle Engkvist såg den enorma potentialen i 

kollektivhus, och kom av en slump i kontakt 

med just Systrarna Elfvings Stiftelse. Tillsam-

mans med arkitekterna Sven Backström och 

Leif  Reinius (som bland annat är berömda 

för att ha ritat stjärnhusen i Gröndal) började 

skisser tas fram för Elfvinggården. 

Civilingejör K.G Rosén utsågs till byggnads-

konstruktör, Runefeldts ingenjörbyrå svarade 

för konstruktionerna av värme, vatten och 

avlopp. Ingenjör Romedahl konstruerade 

ventilationsanläggningen och civilingenjör 
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Fasad mot  söder
Sekt ionsr i tn ing av ark i tekterna 
Backström & Rein ius

Rolf  Wahlström blev konstruktör för alla  

elektriska, stark- och svagströms- samt  

telefonanläggningar. 

Tomten där husen sedan tog plats ligger 

mellan Lyckovägen och Rundavägen i 

Bromma i Stockholm. I de funktionalistiska 

husen inrymdes 235 st rum för boende, en 

restaurang, ett klubbrum, en bostad för 

portvakten och en för föreståndarinnan. Det 

fanns också 5 st betjäningsrum och 2 butiker. 

I systrarnas testamente står det beskrivet hur 

lägenheterna skulle vara: ”De ska innehålla ett 

rymligt rum med god plats för sovutrymme, 

utrymme för gaskök samt skafferihyllor”. 

Dessutom skulle det finnas en vice värdinna 

och anordning för mathållning och mat-

hämtning. Hyresgästerna skulle så långt som 

möjligt vara fria från hemmets arbetsbördor. 

Bygget av Elfvinggården startade år 1939, 

just innan andra världskriget bröt ut. Kriget 

orsakade stora svårigheter att få fram bygg-

material, det blev ofta olika typer av material 

som levererades slumpmässigt. Det var 

framför allt svårt att få tag på stål och järn. 

Man kan tydligt se i byggnadernas  

konstruktion att konstruktören hela tiden 

blivit tvungen att göra nya specifikationer, 

tänka om och rätta sig efter vad som fanns 

tillgängligt just då. Till exempel är det olika 

armerat i olika delar. Schakten är utförda 

på olika sätt, och i vissa fall har man använt 

asbeströr som gjutformar. I andra fall är 

schakten murade. Till råga på allt blev vintern 

1939-1940 rekordkall. 

 I oktober år 1940 fick de första kvinnorna 

flytta in. På den här tiden var hyran för en 

lägenhet på Elfvinggården cirka 975 kronor 

per år. 

Anläggningens disposition 
Elfvinggården ligger dolt i en lummig, 

kuperad terräng. De nio huskropparna samlas 

runt en centralgård full av träd och buskar. 

Varje lägenhet har utsikt mot ett sydligt  

väderstreck. 

De ursprungliga lägenheterna har en spetsig 

form med fönsterplaceringen i bästa sol- 

förhållande och med lite insyn. Huvudentrén 

är från Lyckovägen, och leder in i byggnad-

erna där de gemensamma lokalerna är samlade. 

 

Nor mal typ enkel r um,  or ig ina l -
r i tn ing av Backström & Rein ius
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varSam rEStaurEring
Sedan 1996 har Tema varit arkitekt 
vid upprustningen av kollektivhuset 
i Bromma. För att arbetet skulle 
påverka de boende i så liten  
utsträckning som möjligt, har  
restaureringen skett i flera etapper. 

Majoriteten av 1930- och 1940-talets kollektiv-

hus har idag lagts ned och blivit till vanliga  

bostadshus. Det är bland annat av den  

anledningen som Elfvinggården är ett unikt 

exempel på ett kollektiv som fortfarande är i 

bruk. Elfvinggården har ett enormt historiskt 

värde - det är ett enastående exempel på svensk 

funktionalism. Av de här anledningarna tog 

Tema fasta på att bevara och restaurera, istället 

för att riva ut och bygga nytt. 

Erfarenhetsåterföring 
Arbetet påbörjades 1996 med ett start- 

seminarium tillsammans med de boende där 

Britt Wisth på stadsmuseet, Kerstin Kärnekull 

från kollektivhuset Färdknäppen samt Sonja 

Vidén från Boomgruppen på KTH deltog.  

Det man tog fasta på då var vikten av en varsam 

ombyggnad. Mellan varje etapp har erfarenhets-

återföring varit ett viktigt moment. Därför har 

Tema under hela projektets gång haft ett nära 

samarbete med  Elfvinggårdens hyresgästers  

intresseförening, en sammanslutning som 

arbetar för hyresgästernas gemensamma 

intressen. De boende i husen har fått tillfälle att 

tycka till och framföra önskemål om justeringar 

inför kommande etapper. Inriktningen i  

restaureringen har av den anledningen varit 

något olika, men huvudmålsättningen att  

restaurera med varsamhet och stor omsorg 

har funnits med genom hela projektet. Några 

begrepp och ord som projektet  genomsyrats av 

är sparsamhet, varsamhet, att tänka efter före, 

upprustning, inventering och helhetsbegrepp. 

Byggnadernas ursprungliga 
konstruktion
Byggnaderna är 2-3 våningshus uppdelade i nio 

paviljonger som binds samman med glasin-

täckta gångar. Grunden ligger på berg och är 

av betong. Fasadmurarna är i gult fasadtegel, 

korridorväggarna är gjutna i betong. Bjälklagen 

är armerade massivplattor. Alla takbjälklag är i 

betong, med vattentaket i trä täckt med papp. 

Stuprören går invändigt i husen som har en 

mittkorridor, medan de går utvändigt i husen 

som har en enkelkorridor. Betongbjälklagen är 

isolerade med glasrullsmatta och därpå 5 cm 

undergolv av tretong. 

Gemensamma utrymmen
Även utrymmen där de boende vistas  

tillsammans har rustats upp och byggts om för 

att bättre passa dagens aktiviteter och behov. 

För att fräscha upp ytskiktet lades en ny  

linoleummatta in i alla korridorer. Väggarna 

målades om och taket förseddes med ett  

akustikundertak. De ursprungliga handblåsta 

glasarmaturerna återmonterades efter  

restaureringen. Även de ursprungliga  

rottingfronterna på hissarna har behållits och  

restaurerats. 

Foajén är en av de huvudsakliga mötesplatserna 

i anläggningen. I anslutning till denna, och med 
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närhet till hissar, har en ny tillgänglig  

tvättstuga byggts. Intill foajén finns också  

”Skattkammaren” - husets egna second 

hand butik där de boende kan göra fynd och 

återbruka de möbler som finns på gården.  

De boendes lägenheter
Vid den tredje etappen fanns en efterfrågan 

inom anläggningen för några större lägenheter. 

Ursprungslägenheterna är 32 m2  och rymmer 

ett vardagsrum, ett badrum, en sovalkov och en 

kokvrå. För att uppfylla önskemålet och tillskapa 

några större lägenheter slogs tre lägenheter 

samman till två stycken 1,5 rums lägenheter 

med kök. 

Vid den fjärde etappen beslöts att behålla alla 

lägenheterna intakta. Även den befintliga  

inredningen i kokvråar behölls. Det lades stor 

omsorg vid framtagandet av handlingar för 

komplettering av den befintliga inredningen, till 

exempel med skåp väldigt lika ursprungsskåpen. 

I den tredje etappen beslöts att byta ut  

inredningen i alla kokvråar mot ny. 

Andra åtgärder som gjorts i lägenheterna är att 

badkaren har reemaljerats, kapphyllorna har 

försetts med ny rundstav i framkant, dörrar har 

slipats och försetts med brevinkast, garderober 

har målats om, fönster har fått ny tätning och 

kittning, och radiatorer har målats om.  

Ursprungligen låg en linoleummatta i  

lägenheternas rum och kokvrå. Vid  

renoveringen byttes dessa ut till ny linoleum. 

I den tredje etappen lades ekparkett in istället, 

efter önskemål från de boende. 

Teknisk restaurering och ombyggnad
I både matsalen, salongen, lägenheternas 

kokvråar och badrum har det befintliga ventila-

tionssystemet behållits. En energieffektivisering 

har skett genom tilläggsisolering av tak, tätning 

och ny kittning av fönster, nya fläktaggregat, 

och nya konvektorer vid alla fönster i salonger 

och foajéer. Alla MA-rör har bytts ut till plaströr. 

För att undvika bilningsarbeten har avlopps-

grodor förlagts i underliggande utrymmes tak. 

De översta våningarnas innertak isolerades 

på insidan. Några befintliga värmerörsslitsar 

nyttjades för kabel-TV kanalisation. 

Samarbete med byggnadsanikvarie
Vid framtagandet av förslag till färgsättningen 

i salongen och matsalen rådfrågades en bygg-

nadsantikvarie. Man beslutade att bevara den 

ursprungliga målarfärgen på delar av väggarna i 

matsalen och salongen. De övriga väggarna

målades i en kulör som är mycket lik den  

ursprungliga. I matsalen satt vinylplattor, som 

ersattes med linoleumgolv i liknande färg som 

originalet. 

Björn Johansson från Einar Mattsson berättar: 

” Det har varit utvecklande att samarbeta med 

anläggningens förvaltare, att få vara med och 

utveckla fastigheten genom de olika etapperna. 

Efter att den första etappen blivit färdig  

genomfördes en utvärdering, där hyresgästerna 

fick komma till tals. Ett resultat av detta blev 

blev bland annat att vi bytte ut alla blandare 

till ett annat fabrikat. Hyresgästerna framförde 

även att de hade föredragit att få nya kök. I den 

kommande etappen såg man därför till att bygga 

bättre kök anpassat efter hyresgästernas behov”. 
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Skiss,  t re  lägenheter  förändrades  t i l l  två  med bät t re  r yml ighet .  
B jörn Odéen,  Tema ark i tekter

PR



Färdig  kokvrå ,  e tapp 3 . 
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Skiss  på  kök i  e tapp 1 ,  där  v i  bevarar  det  bef int l ig a  och behå l l i t  utseendet  i  s törs ta  möj l ig a  uts t räckning. 
Björn Odéen,  Tema ark i tekter

ÅEL
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En av lägenheterna i  den t red je  e tappen,  som renoverats  och ekparket t  l agts  in . 

Föreståndar innans lägenhet .  Bi ld  hämtad från broschyr  av  Nordisk  Rotog ravyr,  1940. 

Broderande damer.  Bi ld  f rån Nordisk  Rotog ravyr,  1940. ÅEL
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StorkökEtS förvandling
På plan tre i Elfvinggårdens  
huvudbyggnad finns det en matsal, en 
salong och ett helt nytt kök - husets 
viktigaste mötesplatser för samvaro, 
måltider och andra aktiviteter. 

 Förr hade Elfvinggården ett stort  

restaurangkök, som varje dag serverade de 

boendes måltider. Det fanns på den tiden tydliga 

restriktioner i hyreskontrakten kring hur många 

måltider i månaden som skulle intas i den 

gemensamma matsalen. Idag är intresset från 

de boende för maten från restaurangköket inte 

lika stort, och det blev inte längre ekonomiskt 

hållbart att driva en regelrätt restaurang på 

Elfvinggården. Istället har en kollektivhusköks-

grupp startats, så att de som vill kan laga och 

äta mat tillsammans. Det gamla köket rivdes och 

gjordes istället om till en större tillgänglighets- 

anpassad lägenhet, ett RWC och en  

gästlägenhet, vilket därmed fyller ett behov  

som uppkommit. Med små förändringar i 

fasaden har också de stora köksfönstrena 

anpassats till lägenhetsstandard. 

För att de boende fortfarande skulle ha 

möjlighet att laga mat tillsammans byggdes ett 

nytt gemensamhetskök. Till ytan är det cirka 

hälften så stort som det gamla, men mycket 

bättre anpassat till dagens köksaktiviteter.  

Hyresgästerna trivs väldigt bra med det nya,  

mer användbara köket. Ombyggnaden har också 

fått mycket gott betyg från den restauratör som 

hyr köket två gånger per vecka och lagar mat till 

hyresgästerna mot en mindre summa. 

Det  urspr ungl ig a  res taurangköket  år  1940.  Bi ld  hämtad från broschyr  av  Nordisk  rotog ravyr. Det  nya ,  bät t re  anpassade köket .  PR



Ritn ing över  de nya  lägenheterna som byg gdes  i  det  g amla  res taurangköket .
Sara  Vinterhav,  Tema ark i tekter 
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Ritn ing över  den nya  sa longen,  det  nya  gemensamma köket  samt matsa len .
Sara  Vinterhav,  Tema ark i tekter 
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Matsa len med ny be lysning och akust ikpla t tor.  ÅEL



Den gemensamma sa longen,  där  möbler  och be lysningsar maturer  res taurerats. 
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Annan de l  av  den gemensamma sa longen ef ter  res taurer ingen.
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Dör rarna i  byg gnaderna har  behå l l i t  s in  urspr ungl ig a  konstr ukt ion och endast  f räschats  up.  
Ri tn ingen t i l l  vänster  är  en or ig ina l r i tn ing av ark i tekterna Backström & Rein ius. 

Trapphusen fräschades  upp utan at t  tappa s in  urspr ungl ig a  char m. De gamla  kapphängarna togs  t i l l  vara  och res taurerades  t i l l  f int  sk ick . 
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Restaurerat  t rapphus. Smäckra  dör röppnare,  anpassade t i l l  sn icker ier.  Bef int l ig a  be lysningsar maturer  med handblåst  g las. 

14

ÅEL ÅEL



15

Fasad mot  väster  ef ter  ombyg gnaden.
Sara  Vinterhav,  Tema ark i tekter 

Fasad mot  väster  innan det  s tora  res taurangen byg gdes  om t i l l  l ägenheter. 



Fasad mot  väster  med ny fönstersät tn ing.  Fönstrena längst  upp t i l l  vänster  är  de  som t id ig are  var i t  i  s torköket ,  och nu a l l t så  b l iv i t  fönster  t i l l  en lägenhet .   
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Pavi l jongerna l ig ger  vacker t  insmygna i  naturen.  Al la  burspråk är  söder vända . 



ProjEktorganiSation

Följande personer har arbetat med projektet genom 
åren. 

Beställare:
Inga-Britt Törnell, Ordförande Systrarna Elfvings 
Stiftelse

Hyresgästernas representant:
Eva Nikell

Från Bôetten:
Björn Stålhuvud (projektledare)

Från Einar Mattson Byggnads AB: 
Björn Johansson (ansvarig entreprenör)
Harry Björnström (förvaltning)

Från Tema arkitekter:
Björn Odéen (ansvarig arkitekt)
Sara Vinterhav (handläggande arkitekt)
Jakob Wessman & Anni Björkskog  
(handläggande arkitekt i tidiga etapper)
Shabnam Khabazbashi (byggnadsingenjör)
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Fotografer:
Åke E:son Lindman (ÅEL)
Patrik Rosén (PR)



tEmagruPPEn SvErigE aB 
– kundens rådgivare från första idé till slutfört projekt 

Tema är ett av Sveriges ledande företag inom  
arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. 
Vår bredd gör att vi kan stödja kunden i alla olika 
skeden, från första idé till slutfört projekt. Oavsett 
om vi hjälper till med en mindre del eller tar  
ett helhetsansvar. 

Stockholm
Hantverkargatan 25 A
Box 22078, 104 22 Stockholm
tel 08-690 28 00, fax 08-690 28 90
tema.stockholm@temagruppen.se

Uppsala
Strandbodgatan 1, Box 237, 751 05 Uppsala
tel 018-17 08 00, fax 018-17 08 68
tema.uppsala@temagruppen.se

Malmö
Dockplatsen 1, 211 19 Malmö
tel 040-664 12 00, fax 040-664 12 01
tema.malmo@temagruppen.se

Sundsvall
Trädgårdsgatan 7, 852 31 Sundsvall
tel 060-14 04 60, fax 060-12 64 91
tema.sundsvall@temagruppen.se

Norrköping
Södra Grytsgatan 4,  601 86 Norrköping
tel 011-16 02 34
tema.norrkoping@temagruppen.se

Sekt ionsr i tn ing av ark i tekterna Backström & Rein ius


