Historiens vingslag i
Kreugers magnifika palats
”Tändstickspalatset är
marinerat av myten om finansgeniets uppgång och fall”

I ”Sessionssalen” togs många
svindlande styrelsebeslut. Ivar
Kreuger satt i mitten till vänster.
Mattan är en kopia av det original som skissades av Isaac
Grünewald och vävdes i Elsa
Gullbergs textilateljé. Öppna
spisar av Gropptorpsmarmor
med gjutjärnshällar från Näfveqvarn. Intarsiapaneler med 46
sorters träslag formgavs av
Ewald Dahlskog. De specialritade elektriska kronorna är från
Böhlmarks lampfabrik. Bruno
Mathsson-fåtöljer, armaturer
och konstföremål adderar nya
lager.

Ett stenkast från NK på Hamngatan ligger ett palats som inte många har varit
inne i. Men den isande historien bakom känner de flesta av oss till. Innan
skottet i Paris levde finansmannen Ivar Kreuger ett liv bland filmstjärnor och
rikedom. Ivar Tengboms Tändstickspalats på Västra Trädgårdsgatan 15 skapades
av de stora namnen, från Carl Malmsten och Carl Milles till Isaac Grünewald.
I dag har Lena Lundqvist Werner tillsammans med sina kolleger i Lundqvist &
Lindqvist öppnat upp husen för nya möten. Vill du själv uppleva Tändstickspalatset,
så kom på en av A&A:s föreläsningar i höst, mer info i slutet av artikeln.

Foto SVT

Av PETTER EKLUND Foto MALTE DANIELSSON

Ivar Kreuger och
filmstjärnan Mary
Pickford i Stockholm
1924. Kreuger lär ha låtit
frakta en sandstrand till
sin skärgårdsö Ängsholmen, när Pickford ville
ta ett morgondopp men
inte gillade klipporna.
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”Det var exakt här som vår svenske
Great Gatsbys öde beseglades”

D

et är lite komiskt. En man
med mobiltelefon pratar upphetsat om affärer. Vet han om
att strax bredvid honom, dolt
bakom en mahognydörr, står Ivar Kreugers
kassaskåp? Det var exakt här, på Kreugers
kontor i Tändstickspalatset i Stockholm,
som vår svenske Great Gatsbys öde beseglades. Hans närmaste man, vice vd Krister
Littorin, kom hit i februari 1932 för att
försöka hitta någonting som skulle kunna
rädda Kreugerkoncernen ur sin ekonomiska härdsmälta.
I skåpet fann Littorin tre kuvert med italienska statsobligationer, värda 100 miljoner
dollar. Men papperen visade sig vara förfalskade, dessutom klantigt utfört, av Ivar Kreuger själv. Det var detta pinsamma bedrägeri
som han skulle förklara för sina närmaste
medarbetare och en krets av svenska bankmän i Paris en månad senare. Mötet blev inte
av. Ivar Kreuger dog för en kula på sitt hotellrum och Kreugerkraschen var ett faktum.
Tändstickspalatset, Kreugerkoncernens huvudkontor, är marinerat av myten
om finansgeniets storartade uppgång och
fall. Här på Kreugers kontor har många
grandiosa drömmar svävat under taket.
Nu tycks i stället mahognyväggarna mana

till försiktighet. Vi besöker ”Klubben”, den
nystartade medlemsklubben på palatsets
tredje våning. Hit ansöker man och väljs
in, här hyr man kontorsplats, arbetar och
deltar i ett diskret nätverk.
– Lundqvist & Lindqvist handlar om att
bjuda in till en känsla, som att komma hem
till någon, säger Lena Lundqvist Werner,
ägare till bolaget Lundqvist & Lindqvist som
sedan 20 år driver event- och konferensverksamhet på olika platser i Stockholm. Till
”Tändstickan” kom hon 2010, först tveksam, sedan entusiastisk. Miljön hade varit
sluten i decennier. Swartlings advokatbyrå
huserade här i 45 år. Även Stora Enso har
varit hyresgäst. Hufvudstaden och Telia har
ägt fastigheten. Här låg Carnegie och även
Swedish Match med sitt ursprung i Kreugers
tändsticksbolag.
Under Lena Lundqvist Werners ledning
har de förr lite spöklika lokalerna rustats
för stora belopp och fyllts med en lätt bohemisk, lite brittiskt doftande känsla, med
kuriosa, mys och pys, en trivsamhet som
bottnar i hennes egen smak som värmer
upp huset inifrån.
– Vi vill ha känslan i palatset kvar, du ska
känna respekten för rummen och stillheten.
Samtidigt måste det finnas en twist. Det ska

inte vara ett museum, säger Lena som är intresserad av historia, inredning, mat och värdskap.
– Jag tror att Ivar skulle vara nöjd. Det
är dessutom nästan bara kvinnor i företaget, skrattar hon och syftar på Kreugers
rykte som kvinnokarl.
Tonen är lättsam och informell. ”WTF
Ivar” skojar en reklamtext. Klubbreglerna
är kvicka med allvar i botten. ”No namedropping, no star kissing”. Slå dig ner med
paddan i Malmstenssoffan, softa, konferera, ta en frukt från Ivars arbetsbord.
Gym i källaren. Doften av nybakta bullar
och utsökta luncher blandas med stoj från
konferenser och rum med enskild koncentration. Du kan gifta dig i Kreugers palats.
Allt är möjligt här och laddas av historierna om tändstickskungen.
– Det gäller att fortsätta bygga på mystiken här och balansera mellan att vara
kommersiell och lite hemlig.
Byggnaden är ett arkitektoniskt scenbygge, en suverän uppvisning i kvalitet och
soliditet, det bästa 1920-talet, ”Sveriges
andra stormaktstid”, kunde uppbåda. Ivar
Kreuger ville bygga ett bergfast, svenskt
fundament till sina affärer som precis som i
dag byggde på drömmar, psykologi, skådespel och invecklade ekonomiska instrument.

Innergården med en italiensk palatsstämning.
Första våningen är klädd i Kolmårdsmarmor,
de övriga är slätputsade med tillsats av marmormjöl. Carl Milles Dianafontän i brons är gjuten 1928 på Herman Bergmans Konstgjuteri.

Ivar Kreugers stol
i styrelserummet.
Carl Malmstenmöblerna har intarsia
av elfenben. I bordets
sarg sitter Kreugers
egen symbol, solen.

Ivar Kreuger reste oavbrutet och alltid på de snabbaste sätten. Här med nyheten aeroplan.
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Vid mitten av 1920-talet stod han på höjden av sin bana. Pengarna strömmade in.
Huvudkvarteret låg i gamla lokaler på
Västra Trädgårdsgatan 17. På granntomten, nummer 15, hade familjen De Geer ägt
hus sedan slutet av 1600-talet. 1926 kunde
Kreugers bolag köpa fastigheten och
samma sommar revs De Geers 1700-talsbyggnader.

”Att bara närma sig huset
är en lektion i kvalitet”

Isaac Grünewalds målning Morgonrodnad i styrelserummet skulle stimulera genom sin ”lugna,
visionära karaktär”, ge vila för ögat och egga tanken och fantasin.

UPPFÖRDES PÅ REKORDTID
Uppdraget att rita palatset hade gått till Ivar
Tengbom, en av den tidens mest kända arkitekter, som hade ritat Högalidskyrkan,
banker och kontor och nyligen fått sitt genombrott med Stockholms konserthus.
Tändstickspalatset ritades och uppfördes på
rekordtid under två år, 1926–28, och kom
att bli en manifestation av det som kännetecknar Swedish Grace, svensk klassicism
och kulten av hantverk som hade präglat
den svenska arkitekturen sedan sekelskiftet.
Palatset skapades som en ”bygghytta”,
där Tengbom drog upp helheten och principerna, medan samtidens mest anlitade
konstnärer och hantverkare skapade palatsets ”liv och ande”, som Tengbom skrev.
Mest engagerad i bygget var dock inte Kreuger, utan den konstintresserade vice-vd:n
Krister Littorin, som såg till att huset fick
den högt drivna lyxkänsla som krävdes.
Samtida hantverk skulle ge glans åt
Kreugers svårtolkade ekonomiska verksamhet och leverantörerna som anlitades är en
provkarta på 1920-talets mästarklass: Märta
Måås-Fjetterström, Carl Malmsten, Carl
Milles, Elsa Gullberg, Ewald Dahlskog,
Simon Gate, målaren och textilkonstnären
Alf Munthe, bildhuggare Gustaf Cederström, arkitekt Isidor Hörlin, hovbokbindare Arvid Hedberg. Handarbetets vänner
och NK bidrog med textil och verkstäder.
– I källaren hittade vi två hoprullade,
smutsiga Märta Måås-mattor som vi
gjorde rena och lade här i Kreugers kontor.
De är värderade till en och en halv miljon.
Dock är de från 40-talet. De äldre slets ut.
Vi tassar vidare på dyrbarheterna, fint
att de används.
ALLTIGENOM ARISTOKRATISK
Att bara närma sig huset är en lektion i
kvalitet. Trädgårdsgatan är fortfarande en
udda gatstump, ett stenkasts avstånd från
NK. När palatset byggdes var det fri utsikt
ner till Kungsträdgården över en obebyggd
tomt, den ”De Geerska parterren”. Först
1970 byggdes öppningen igen. Fasaden
ansluter diskret till byggnaderna intill, ”ädel
och alltigenom aristokratisk”, beskrev
konsthistorikern Arvid Bæckström den.
Kreuger ville inte framstå som brackig.
Palatset öppnar sig som en mussla mot en
hästskoformad gård, ”fontängården” och

”Kassasalen” i art déco på nedre
botten var palatsets stiligaste
rum innan det förstördes av en
tillbýggd samlingssal på åttiotalet.
Nedre delen är matsal idag.

Det polytopiska uret, en mekanisk världsklocka.
Byggnadens klockor styrdes från ett elektriskt
centralur i källaren.

Toppmodernt 1920-tal. Trapphus i stilig pre-funkis med hissarnas stålbur i original.
Den grafiska stenintarsian är troligtvis ritad av arkitekt Robert Hult.

Genomtänkta detaljer. Dörrhandtag som
eldsflammmor i hela huset. Läderklädda räcken.
En keramisk dricksfontän av okänt ursprung,
möjligtvis Upsala-Ekeby. Märta Måås-mattor
i Kreugers rum.

Foto SVT
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det är i portiken, bakom smidda järngrindar, som anslaget blir riktigt praktfullt med
kolonner av slipad Vätögranit och guden
Prometheus, ”ljusbäraren”, i det stensatta
golvet. Det känns som på en palatsgård i
Rom. U-formen är också ett citat från romerska palats och kom på så vis att sätta
Kreugers kontor i kontakt med kejserlighet. Det plaskar fridfullt
från Dianafontänen av
Carl Milles. Ett vildsvin
i brons skuttar vid en
trapp, enligt Kreugermyten vidrörde han
Ivar Kreuger var
vidskeplig och rörde
aldrig vid Carl Milles
vildsvin i brons.
En antik förlaga hittade
Milles i Rom.

aldrig djuret och ingen annan skulle göra
det heller.
Palatset är byggt med tre innergårdar:
ett överbyggt garage, den öppna entrégården samt ”expeditions- och kassasalen”,
dit allmänheten kunde komma och satsa
sina slantar. Salen steg uppåt genom två
våningar, en underbar art déco-fanfar med
stål, glas och pelare med
band i slipad svart kalksten som steg mot dagsljus från ett glastak.
Tyvärr förstördes
hallen då hyresgästen
Stora Enso lät bygga en
hörsal som blockerade
rummets rymd. Här på
första våningen låg också Kreugers ”tändsticksmuseum”, tusentals föremål och kuriosa, som

”Stegen ekar
med en särskild
klang av finess”

säkert har inspirerat till dagens pryltäta
inredning.
Ivar Kreugers ambitioner att manifestera sitt företag genom kvalitet syns främst
i de miljöer besökare möter: i gårdens
behärskade stiltje, i trapphuset med stålblanka hissar och golvens grafiska inläggningar, i entréer och väntrum. Stegen ekar
med en särskild klang av finess. Palatsets
arbetsrum var enkla. Kontorspersonalen
satt i 125 rum ordnade längs korridorer
utan extravaganser. Huvudkontoret var
dock ett teknologiskt flaggskepp, byggt
rationellt och ultramodernt med storkök,
matsalar, duschrum, sjukrum, laboratorier
och centralvärme i källare.
Ett massivt flöde av korrespondens
skulle administreras och ”elektrisk kraft”
började göra sig påmind: en egen telegrafväxel gjorde det möjligt att sända telegrammen snabbare än andra. En sökanläggning
kunde spåra nio personer samtidigt när
telefonerna pockade. I direktionsvåningens
entréhall hänger ett ”polytopiskt ur”, en
mekanisk klocka som på ett intrikat vis
visade klotets tidszoner, dag och natt, samt
avgångstiderna för post och luftpost från
Bromma.
BLÅMÄRKT MILJÖ
Palatsets bravurnummer är ”sessionssalen”,
styrelserummet på våning tre. Här skulle
Kreugers makt manifesteras i ett enda dråpslag – och det vibrerar fortfarande. Miljön
är blåmärkt och får inte förändras. Carl
Malmsten formgav palatsets luxuösa möbler
och hans magnus opus i detta prestigeuppdrag är det väldiga styrelsebordet i citronträ
med intarsia av elfenben, utfört av snickare
Sven Jespersson.
Varje stolsplats markeras av en liten
bild från en av de 23 marknader där
svenska tändstickor såldes. Italien visar en
kejsare, misstänkt lik Benito Mussolini.
”Ekonomichefen satt längst ner, med en
djävul vid sin plats. Gästplatsen hade en
ängel”, säger Lena. Kreuger-humor? Hans
egen plats är markerad med en sol, mitt på
det svängda bordets långsida. ”De han inte
riktigt litade på placerades så att de inte
skulle kunna se varandra i ögonen”, berättar Lena. Allt intresse skulle fokuseras på
huvudmannen som satt en smula högre än
övriga vid bordet, ett tidlöst härskarknep.
På väggen bakom Kreugers plats brer
den jättelika Isaac Grünewald-målningen
Morgonrodnad ut sig i jordfärger och
Välkomna till palatset. Lena Lundqvist Werner
och Susanna Gernandt på Lundqvist & Lindqvist,
som i dag har livlig verksamhet i lokalerna. Kolonner i slipad Vätögranit med kapitäl av bildhuggare Gustaf Cederwall. Portikens smidesgrindar ritade av Cederwall och Robert Hult.
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antagligen ritat av arkitekten Robert Hult,
som stod för mycket av husets dekorativa
panelarbeten och armaturer.
I april 1928 flyttade Tändsticksbolaget
in i sitt nya palats. Funkis stod för dörren,
nya idéer om standard och bostadsmaskiner mullrade vid horisonten. Ivar Tengbom
skrev lite uppgivet om generaliseringens
tillplattande ångvält och att funktionalismens vind blåste ”kall och isig”, som om det
nybyggda palatset redan var ett monument
över en förlorad guldålder. Ivar Kreuger
själv kom att arbeta här i knappt fyra år,
mellan långa utlandsresor.

Högklassigt hantverk från snickarmästare Sven
Jesperssons verkstad. Formen specialbeställdes
av Carl Malmsten. Materialet är citronträ med
inläggningar i elfenben.

terrakotta, inrutad av bruna kolonner. Att
Kreuger skulle framstå som guden Prometheus jordiske budbärare var självskrivet.
Vid näpna sidobänkar arbetade sekreterare. I dag har de slitna originalstolarna
flyttats och ersatts av Bruno Mathssons
Milton-stolar med specialhöjd för att inte
nagga bordet. Modern belysning svävar i
rummet som i dag fritt kan användas av
Klubbens medlemmar. Vi tassar vidare på
parkettgolvets glammiga stjärnmönster,

DESPERATA FÖRFALSKNINGAR
I sitt kontorsrum tog han emot statstjänstemän, bankirer, miljardärer och ambassadörer, men det berättas också om ”tysta
rummet”, längst bort i korridoren på våning
fyra, dit bara Kreuger och vaktmästaren
hade nyckel. På planritningar syns rummet,
utrustat med toalett och med fönster mot
innergården. Det sägs att Kreuger låste in sig
där, ibland i dagar, när han behövde koncentrera sig på visionen om sitt rike eller deppa
ihop. Kanske kom han där på sina genialiska
”konvertibla debentrederivat”, komplexa
lånepapper som gjorde amerikanska finansmän yra av investeringslusta och sedan besvikna, när kurserna rasade.
Det var också i tysta rummet som Kreuger i stigande stress och förvirring desperat
tog till förfalskning för att klara sig genom
krisen. Snart skulle nyheten om hans död,
”The match king is dead”, sända en chockvåg över världen och drabba både storfinansiärer och småsparare.
Nu präglas huset av både Kreugers
drama och nya finansplaner uppdrömda i
palatsets bekväma hörnor. Här är ingenting nytt under den ekonomiska solen:
förhoppningar, chanser, bubblor och platt
fall. Ivar Kreugers tomma kassaskåp tiger
och väntar.

Välkommen på A&A:s Kunskapskvällar
i Tändstickspalatset!
I vårt samarbete med Lundqvist & Lindqvist inbjuder vi till två föreläsningar
under hösten. Info om anmälan och detaljer finns på sidan 23.
18 oktober 18.30–20.30
Josef Franks okända akvareller

Konstvetaren Anna Sievert berättar i ord och bild den osannolika historien om hur hon och hennes
svägerska Ulrica von Schwerin Sievert upptäckte en bortglömd konstskatt av Josef Franks pensel.
22 november 19.30–21.30
Historisk middag med en touche av empir – broar mellan Saxå Bruk och Europas huvud-

städer. Carl Jan Granqvist, professor, vinkännare, historiker – med mera!
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MANNEN
BAKOM MYTEN
IVAR KREUGER (1880–1932), företagsledare, finansman, civilingenjör, utbildad på KTH
i Stockholm, där han gick ut som 20-åring.
Arbete under sju år i USA, bland annat vid
bygget av Flatiron Building i New York.
Startade 1908 byggföretaget Kreuger &
Toll, specialister på nyheten armerad betong. Kreuger gav sig in i fastighets- och
bankvärlden och startade bolaget Hufvudstaden 1915. År 1919 blev han ägare till nystartade Svensk Filmindustri.
Uppköp av svenska tändsticksfabriker
ledde till dominans av världens tändsticksproduktion på 1920-talet. I komplexa, nydanande finansaffärer lånade Kreuger ut
väldiga belopp till 16 länder, bland annat
Tyskland och Frankrike, mot avtal om monopol för Kreuger & Co. Delar av Europas
återuppbyggnad finansierades på det viset.
Efter börskraschen 1929 fick koncernen med
sina cirka 220 företag allt större problem.
Kreugers död 1932 ledde till Kreugerkraschen, en av de största konkurserna någonsin. Tändstickspalatset ägs i dag av fastighetsbolaget Midroc som ingår i en koncern
ägd av den etiopisk-saudiske affärsmannen
Mohammed Al-Amoudi som år 2000 köpte
Tändstickspalatset för 450 miljoner kronor
av Telia.

MER OM IVAR KREUGER

Tändstickspalatsets byggnad, konstruktion
och inredning dokumenterades 1931 i en
påkostad monografi, Svenska tändsticksaktiebolagets huvudkontor. Utsökta
fotografier av C G Rosenberg, text av Ivar
Tengbom, samt Arvid Bæckström, som
skriver om fastighetens förhistoria och De
Geers byggnader. Tryckt hos Nordisk
Rotogravyr. Den numrerade bibliofilupplagan i 100 exemplar, tryckt på papper från
anrika Van Gelder Papier i Amsterdam, är
speciellt vacker.
Vinn pocketboken
”Tändstickskungen”. Svara
rätt på frågan så kan du
vinna ett exemplar.
Vem har gett namn åt
fontänen på innergården
till Tändstickspalatset?
1. Zeus
X. Hermes
2. Diana
Skicka ditt svar till antiktavla@aller.se eller till
Antik & Auktion, 259 84 Helsingborg senast
den 15/10. Märk kuvertet ”Kreuger”.
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boken!

