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Tändstickspalatset
kännetecknas av flera
unika speciallösningar
som skapades på
Kreugers initiativ.
Dit hör bland annat
det påkostade
konferensrummet med
sitt specialtillverkade
krökta konferensbord;
en konstruktion som ger
ordföranden full kontroll
över alla närvarande,
medan gästerna vid
bordets konkava sida
helt saknar överblick.
(På så sätt kunde inte
styrelsen konspirera mot
herr Kreuger med små
vinkningar eller talande
blickar).
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Mycket har hänt i palatset sedan Tändstickskungen Ivar Kreuger på 1920-talet styrde sitt mytomspunna imperium härifrån. Idag har de imponerande
kontorslokalerna på plan 3 istället tagits i besittning av
en samtida entreprenör. Bakom idén ligger Lena Lundqvist Werner, vars företag Lundqvist & Lindqvist bedriver konferensverksamhet i Tändstickspalatset sedan
sex år tillbaka. 2015 bestämde hon sig för att expandera
och startade Klubben med stort K. Sin inspiration har
hon hämtat från framgångsrika klubbkonceptet Soho
House, en internationell medlemsklubb med lokaler i
flera av världens metropoler, vars medlemmar som utgörs av en blandad skara kosmopoliter i kreativa yrken.
– Jag ville skapa en arbetsplats med klass, en plats
där människor med olika professionella bakgrunder
kan mötas och arbeta tillsammans. Diskretion är ett av
våra ledord och därför är vår medlemslista konfidentiell, säger hon.
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Visionen har varit en exklusiv och diskret arbetsplats för människor från olika branscher, en
intim plats att mötas på under diskreta former.
Miljön skulle vara både avslappnad och elegant.
– Efter en hel del renovering och väldigt mycket
kärlek är Tändstickspalatset idag återigen en plats för
viktiga samtal och stora beslut, säger Lena Lundqvist
Werner.
Till sin hjälp i arbetet har hon bland annat
haft
inredningsarkitekten
Susanne
Josephson.
– Vi ville hålla Klubben i en klassisk och elegant stil
för att hylla lokalernas historia, men samtidigt ge det
hela en kul twist så att det inte skulle bli för tungt och
musealt, säger Susanne Josephson.
Lokalerna är klassiskt inredda men där finns också
små humoristiska överraskningsmoment, som ”jakttroféerna” i form av gosedjur i teddypäls på väggarna.
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På Västra Trädgårdsgatan 15 i centrala Stockholm, alldeles väster om Kungsträdgårdens lummiga
promenadstråk, återfinns en anrik byggnad i nyklassicistisk stil. I Tändstickspalatset som en gång
hyste Ivar Kreugers kontor huserar idag en exklusiv medlemsklubb.

På väggen hänger klubbens riktlinjer för en trevligare samvaro på
klubben – tonen är skämtsam, men reglerna finns för att följas.
Mitt på den vackra innergården stoltserar Carl Milles Dianafontän.

Mer info: esny.se
Alla medlemmar får automatiskt ta del av
förmåner som exempelvis palatsets gym med
tillgång till PT eller frukost varje morgon i det
trivsamt inredda köket. Dessutom ingår tillgång
till lounge med honesty bar och möjlighet att
äta lunch på klubben.
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Ledordet är diskretion, det är
inte hit man kommer för att
bygga sitt nätverk, det är hit
man kommer när man byggt sitt
eget nätverk. Klubben är främst en
arbetsplats för männsikor som sätter
arbetsro och avskildhet högt upp
på agendan.

Ivar Kreuger omkring 1930 vid sitt skrivbord i Tändstickspalatset. Hans kontorsrum kallades av initierade för ”Tysta
rummet”. Hans skrivbord står numera i baren.

Ett medlemskap i klubben ska göra livet och
vardagen enklare och härligare. En guldkant på arbetsdagen, skulle man kunna säga. På Klubben ges
medlemmarna en fullfjädrad service. Varje morgon
serveras frukost och lunch, i gymmet har man tillgång till en personlig tränare och i en låda ligger läsglasögon i alla styrkor för den som glömt sina hemma.
– Det enda man behöver ta med sig hit är sin laptop.
Ett hem utanför hemmet, det är den känslan vi vill ge
våra medlemmar, säger Lena Lundqvist Werner.
Vill man pausa och få lite frisk luft så är det bara att
låna ett par solglasögon eller en solhatt, släntra ut på
terrassen med en kopp kaffe och njuta av historiens
vingslag. På gården nedanför pryder Carl Milles staty
Diana fontänen. Hela palatset är en upplevelse för den

fakta :

Byggnaden beställdes av Ivar
Kreuger som huvudkontor
för Svenska Tändsticks
Aktiebolaget (idag känt
som Swedish Match).
Palatset ritades av svenske
arkitekten Ivar Tengbom, som
senare nådde internationell
berömmelse för sin enkla och
karaktäristiska nyklassicism
som fick beteckningen
Swedish Grace.

klassiskt konstintresserade, med konst och design av
bland annat Isaac Grünewald och Carl Malmsten.
– Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medlemmar
helt unika mötesmiljöer, som Kreugers spektakulära
och K-märkta styrelserum, säger Lena Lundqvist Werner.
Lena poängterar att Klubben befinner sig i ständig
utveckling och att alla medlemskap skräddarsys efter varje individs önskemål och livsstil. Det senaste steget man
tagit är en ny sorts medlemskap av mer social karaktär.
– Vi arbetar efter anslaget Afternoon-Night Delight
och vänder oss till dem som söker alternativa miljöer
för att umgås i Stockholm och som vill använda Klubben till det.
Under eftermiddagarna och kvällarna innebär det
en möjlighet att bjuda in och ta med både vänner och
familj till de anrika rummen i Tändstickspalatset.
– Nu ser vi med tillförsikt fram emot att erbjuda
våra medlemmar nya möjligheter att träffas, nätverka
och umgås i våra vackra lokaler, säger Lena Lundqvist
Werner.
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På ett par ställen sitter Klubbens regler uppsatta
på väggarna; lättsamt hållna riktlinjer som ”No namedropping - no starkissing”. Tonen är skämtsam men det
finns ett allvar i botten.
– Vi vill framför allt erbjuda våra medlemmar ro och
avskildhet, säger Lena Lundqvist Werner.

Ljus lägenhet med fritt läge i vacker och
välskött fastighet från 1898. Bevarade
originaldetaljer som parkettgolv,
väggpaneler, höga golvlister och luftig
takhöjd. Vardagsrum med stora vackra
fönster i öppen planlösning med köket,
som har gott om förvaring, bra arbetsytor
och köksskåp ända upp till taket. Master
bedroom med speglade pardörrar,
fiskbensparkett och platsbyggd arbetsplats.
Helkaklat badrum, tvättstuga och hall
med walk-in-closet. Kort gångavstånd till
butiker, affärer, restauranger, Djurgårdens
grönområden och kommunikationer.
076-889 97 81
ninna@esny.se

