
Radiomannen Kaj Kindvall 
stammis på första balkong

Restaurang med  
kapacitet för 5 000  
cateringgäster



Tänk att det redan gått 25 år!

Här har många stjärnor passerat och flera återkommit år efter år. Här 
har vi skapat minnen för livet genom musikupplevelser, privata fester 
och bröllop, konferenser och kongresser där avgörande beslut tagits. 
I våra lokaler har det sjungits, dansats, spelats, ätits och druckits. 

Varje år besöker cirka 140 000 människor Louis De Geer Konsert & 
Kongress. Vårt uppdrag består av att se till att Norrköpingsborna 
och tillresta besökare ska ha ett brett utbud av evenemang som 
lockar och därmed även bidra till positiv utveckling inom besöksnä-
ringen i Norrköping. Tittar ni i vår evenemangskalender i dag så ser 
ni just det – ett brett utbud och en salig blandning av popkonserter, 
dansföreställningar, stand-up och champagneprovning. 

Oavsett om våra besökare är här för konsert eller konferens är 
den mat och dryck vi serverar oerhört viktig för helhetsintrycket. 
Hos oss tänker vi klimatsmart och vill att maten ska ge en bra 
magkänsla utifrån både kvalitet och produktionssätt. Därför 
jobbar vi med svenskt kött, gärna närproducerat från våra sam-
arbetspartners i det bördiga Östergötland och följer Världsnatur-
fondens rekommendationer för hållbart fiske. Sedan 2016 är vi  
Green Key-certifierade och även medlemmar i Visita och Östgötamat.  

Vi lever i en digitaliserad värld och vi ser till att hänga med i den 
och tillgodose våra kunder med den teknik som behövs. Samtidigt 
märker vi att det personliga mötet blir allt viktigare i vår digitala 
värld. Därför kommer många in och köper biljetten i vår biljettkassa, 
företag har fortfarande konferenser och det är viktigt att ta den där 
lunchen på annan plats än vid datorn med kollegan. 

Vi är glada över att ha fått träffa Er alla och ser fram emot många 
fler spännande möten och upplevelser tillsammans i minst 25 år till!

Liselotte Andersson, vd
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB
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Program jubileumshelgen 
10-13 oktober 2019

10 okt

11 okt

12 okt

13 okt

Louis De Geer 25 år – festkonsert med 
Norrköpings Symfoniorkester
De Geerhallen

Norrköpings största champagne-
provning med Richard Juhlin
Värmekyrkan

25-årskavalkad med Hanna von Spreti 
och Tommy Körberg tillsammans med 
Norrköpings Symfoniorkester
De Geerhallen
Samt bankettmiddag

Vi bjuder in till öppet hus och har flera  
aktiviteter; foto- och affischutställning 
guidade turer, föreläsningar m.m.
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Kontakt 
Louis De Geer Konsert & Kongress
601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 50 30
E-post: ldg@norrkoping.se

Frågor om konserter? 
Kontakta biljettkassan genom  
att ringa 011-15 51 00
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Stolt leverantör av bröd  
till Louis De Geer!

011-10 21 21 | www.abykonditori.se | info@abykonditori.se

”Det är enklare att säga nej än ja”, säger Kaj  
Krantz. Ändå valde den före detta ordföranden  
i kommunstyrelsen att säga ja till Louis De Geer  
konsert & kongress när beslut om byggnation  
togs i juni 1991.

Det var redan i början av 1980-talet som en  
motion kom till kommunfullmäktige an-
gående att ett konserthus borde byggas i 
Norrköping. Norrköpings Symfoniorkes-
ter ville utvecklas och med Hörsalen som 
enda lokal gick inte det. Björn Holmvik, 
dåvarande vd för symfoniorkestern, 
var en dynamisk man som lyckades 
konkretisera vad orkestern ville och hur 
framtiden skulle se ut. 

Det stod också klart att Holmen skulle  
lämna pappersfabriken mitt i stan på 
Kvarnholmen och flytta ut till Braviken 
1986. En arkitekttävling utlystes för hela 
Holmenområdet, från Strykjärnet till det 
som är Louis De Geers entré i dag. Vann 
gjorde arkitekt Kai Wartiainen men  

det var Lund & Valentin Arkitekter från 
Göteborg som genomförde projektet.

– Många var emot att göra en så stor 
satsning på finkulturen. Men jag och 
flera med mig var övertygade om att 
en sådan satsning skulle ge ringar på 
vattnet för hela Norrköpings näringsliv. 
Lite senare kom en forskningsrapport 
på ämnet kulturen som tillväxtkraft 
som visade just detta, säger Kaj Krantz.

1993, ett år innan Louis De Geer stod 
klart, var Kaj Krantz den förste och 
ende anställde. I gamla tidningsartiklar 
benämns han som ”PR-mannen”.

– Jag tror jag kallade mig själv för 
marknadsansvarig, det kändes lite 
fånigt att kalla sig vd när jag inte hade 
några anställda att vara vd för till en 
början. 

Istället köpte han tjänster från Norr- 
köpings Symfoniorkester. Och restau-
rangen drevs av Polhammargruppen 

och Leif Eriksson. Det var också Pol-
hammargruppen som ordnade populär-
konserter (läs mer om det i separat artikel 
med Håkan Polhammar på s.7). Kritikerna 
tystnade när konsert- och kongress-
huset Louis de Geer stod klart.

– Många kom fram till mig och sa att 
de tyckte att det hade blivit så fint. Och 
de var så glada över att överhuvudtaget 
kunna få beträda huset och marken, 
tidigare var det bara Holmen-anställda 
som rörde sig här. Men alla kände någon 
som hade jobbat här och därmed fanns 
en relation till platsen. Eftersom utbudet 
blev så brett, det blev ju inte bara en 
plats för symfoniorkestern, så tystnade 
kritikerna.

Idag är Kaj Krantz flitig besökare av sym-
foniorkesterns konserter. Varje fredag 
kommer han också hit för frukostklubben 
Rotary Louis De Geer. Klubben jobbar  
globalt för att verka för en bättre värld. 
Deras största projekt är stöd till fören-
ingen NAFGEM som arbetar mot köns-
stympning av flickor i Tanzania genom 
utbildningsinsatser, skola och skydd för 
utsatta flickor. p  

Kaj Krantz 
valde att säga ja!

”Många kom fram till mig 

och sa att de tyckte att 

det hade blivit så fint”
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Varje år välkomnar Norrköpings Symfoniorkester, SON, omkring 20 000 barn och  
ungdomar till De Geerhallen. Studiebesöken och skolkonserterna är kostnadsfria för att  

alla elever ska få möjlighet att upptäcka musikens magiska värld.

S tegen är ivriga, ögonen tindrar och funde-
ringarna är många. Nästan varje förmiddag 
står ett gäng nyfikna och förväntansfulla 
6-åringar och väntar på att få träffa symfoni-

orkestern. Det är ett lekfullt studiebesök på gång. Den 
som tar emot barnen är Kristina Holm Danielsson som 
har arbetat med barn i hela sitt yrkesliv. Sedan 20 år 
tillbaka är hon pedagog och producent för barn- och 
ungdomsverksamheten på SON, någon hon beskriver 
som ”världens bästa jobb”.

– När 6-åringarna kommer hit tar jag dem på 
upptäcktsfärd i konserthuset, visar allt spännande 
och berättar om vad som händer i huset. Barnen 
får komma upp till musikerna på scenen och be-
kanta sig med alla de olika instrumenten. Det 
kan vara en rent fysisk upplevelse där jag säger 
”Sätt handen på kontrabasen! Känns det något i  
handen?” och barnen kanske svarar ”Det skakar!”. Sen 
förklarar jag att det är vibrationer och att de faktiskt kan 
känna musiken, säger Kristina och fortsätter:

– Efter att ha varit på scenen sätter vi oss i 
salongen och lyssnar på orkesterns repetition. 
Klassisk musik är nästan som en saga, men den 

berättas med musik istället för ord, brukar jag  
säga till barnen. För att kunna fortsätta lyssna 
på klassisk musik hemma får alla barn med 
sig en CD-skiva och en målarbok med bilder 
på våra maskotar Filip Fagott och Filippa Fiol.

Tillsammans med sin kollega, notbibliotekarien Lisa  
Lindh, och en grupp musiker producerar Kristina  
alla konserter för barn och unga som SON bjuder  
in till varje år. Ofta finns barn med i konserterna  
som solister, dansare, körer och inte minst som  
inspiratörer i skaparprocessen. Många av skol- 
konserterna skapas i en process tillsammans med 
skolan.

– Vi gör tre skolkonsertveckor varje spelår för att 
kunna ge besökare i alla åldrar från förskolebarn upp 
till gymnasieungdomar en minnesvärd konsertupp-
levelse. Vi utgår från vad som är intressant för barn 
och ungdomar i den aktuella åldern och vad som en-
gagerar dem. För de minsta barnen kan det vara viktigt 
att få vara med och agera, och ibland är det världens 
stämning så att taket nästan lyfter, säger Kristina.

Varje år arrangerar Kristina och hennes kollegor 
även olika typer av familjekonserter. För sär-
skolor görs anpassade konserter, exempelvis en 
så kallad kaffekonsert. Då bjuds personer med 
funktionsvariationer in till Flygeln för att fika, 
lyssna på SON och sjunga med i allsånger. Kaffe- 
konserterna är alltid fullsatta. Att ge alla barn och 
ungdomar i Norrköpings kommun möjlighet att 
upptäcka SON är enligt Kristina viktigt av flera skäl.

– Man kan inte välja något om man inte vet att 
det finns. Därför är det så oerhört viktigt att ALLA 
barn får möjlighet att ktomma till oss. Alla ska veta 
att orkestern finns här och att musiken är till för 
alla, säger hon. p

Klassisk musik 
– för alla åldrar
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ANNONS FRÅN KUND

NORRKÖPINGS SYMFONIORKESTER

Ett sekel med musik.
Ett kvartssekel i  
vackra De Geerhallen!

norrkopingssymfoniorkester.se

Johnny Henrik JonSarah

Sarah Dodd Falkebring
Violinist som ursprungligen kommer från 
Los Angeles. Sarah flyttade till Norrköping 
när hon anställdes av SON 1993. Nu 
som då är hon gift med Lennart Falke-
bring, stämledare viola i SON.

Vad betyder SON och De Geerhallen för dig?
– Eftersom varken jag eller Lennart har  
någon släkt i Norrköping är SON nästan 
som vår familj. Musikerna i orkestern är de 
vi umgås med både på jobbet och på fri- 
tiden. Jag är väldigt tacksam över att kun-
na arbeta heltid som musiker i en symfoni- 
orkester, det är nästan omöjligt i USA.

Vilka är dina främsta minnen från invigningen 
av De Geerhallen?
– Att mina föräldrar var här och att jag 
var gravid med vårt första barn, Cecilia. 
Hon är lika gammal som konserthuset. För 
mig är invigningen kopplad till när livet 
började på riktigt för Lennart och mig 
med fasta jobb, barn och hund.

Johnny Jannesson
Har spelat i SON som stämledare för kla-
rinettstämman sedan 1989. Kommer ur-
sprungligen från Örkelljunga i Skåne och 
har vid ett flertal tillfällen varit solist med 
SON i bland annat Strauss Duettconcer-
tino och Mozarts Klarinettkonsert.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att få arbeta med min hobby och varje 
dag göra det jag tycker är roligast av allt. 
Vi har en väldigt god stämning i SON, 
något vi ofta får höra från folk som gästar 
oss. Det finns heller inte något konkurrens- 
förhållande mellan musikerna, så om vi 
har problem hjälper vi och stöttar varandra.

Betydelsen att ha en symfoniorkester i regionen?
– Det har positiva effekter på samhället i  
stort, inte minst på kultur- och näringslivet.  
Att ha en symfoniorkester sänder signaler 
om att Norrköping är en stad med dignitet. 
Orkestern är en värdefull ambassadör för  
hela regionen, bland annat eftersom många  
av de skivor vi spelar in får fantastiska re-
censioner både på hemmaplan och inter-
nationellt.

Henrik Jon Petersen
Som 1:e konsertmästare är Henrik repre-
sentant och ledare för musikerna i orkes-
tern. Han är uppvuxen i Norrköping och 
har varit anställd i SON sedan 1993. 
Henrik spelar på en italiensk violin som är 
byggd omkring 1750.

Hur kommer det sig att du började spela i SON?
– Min pappa Bent spelade också violin i 
SON, så jag har praktiskt taget vuxit upp 
i Hörsalen. En inspirerande miljö för en 
ung violinist! Jag jobbade extra med att 
riva biljetter och lyssnade på alla konser-
ter. Planen var inte att hamna här igen 
efter tio år i Stockholm, men så blev det 
och jag stortrivs.

Vad innebar det för SON att flytta från Hörsalen 
till De Geerhallen?
– Oerhört mycket. Det blev en boost för  
orkestern, vi hamnade i ett nytt medialt  
fokus och började dra till oss allt bättre 
gästdirigenter och solister. Vår verksam-
het fick en helt annan dignitet. Många 
som gästar oss idag blir genuint impone-
rade över den höga nivå vi musicerar på!

Tre trogna musiker

Norrköpings Symfoniorkester består av 85 heltidsanställda 
musiker. Här möter vi tre av de mest rutinerade.



www.louisdegeer.se6

D et fanns en tid då Kaj Kindvall inte hade  
något större intresse av Norrköpings 
Symfoniorkester. Under uppväxten hade 
den klassiska musiken haft en klang av 

”finkultur” som kändes negativ för Norrköpingssonen. 
Men så blev året 1994 och Louis De Geer invigdes. I 
den vevan traskade Kaj ned till Dalsgatan 15 för att 
kolla in lokalerna i det gamla industriområdet. Besöket 
väckte nyfikenheten till liv.

– Idén om att rusta upp industrilandskapet gillade 
jag redan från början, men man hade ju ingen aning 
om hur det skulle bli i verkligheten. När jag väl fick se 
Louis De Geer tyckte jag med ens att anläggningen var 
jättefin, säger Kaj och fortsätter:

– Som pop- och rocknörd hade jag mest hört frag- 
ment av klassisk musik, bland annat i låtar med bandet 
Ekseption på 70-talet. Redan då tyckte jag att klassiskt 
lät intressant, men följde inte upp det spåret ordent-
ligt. När den nya konserthallen invigdes var nog tiden 
mogen. Min fru Barbro och jag såg en konsert med 

SON strax efter invigningen och mina fördomar om 
”finkultur” kom verkligen på skam. Vi blev hänförda 
av konsertupplevelsen, berättar Kaj.
 
Intresset för symfoniorkestern växte sig allt starkare hos 
makarna Kindvall och ganska snart tecknade de ett 
abonnemang –  som de har kvar än idag. Varken Kaj 
eller Barbro brukar lyssna in sig på den aktuella kom-
positören inför konserten, utan möter musiken förut-
sättningslöst från sina platser på första balkong. På detta 
sätt har de upptäckt flera nya kompositörer och vidgat 
sina musikaliska perspektiv. Favoritkompositören är 
dock en av de mest kända, åtminstone för Kaj.

– Mozarts sätt att komponera musik slår an något som  
känns både i kroppen och i sinnet på ett sätt som kan  
göra mig tårögd. Bortsett från Mozart är det mest Paul 
Simons musik som har den effekten på mig, säger Kaj.

Bland de hundratals konserterna som Kaj och Barbro 
har sett genom åren, finns ett par stycken som Kaj 
gärna plockar fram ur minnesbanken.

– Jag tycker om Erik Saties lågmälda och sparsmakade 
musik, speciellt Trois Gymnopédies, så det var fint när 
denna kom upp på repertoaren en säsong. Likaså en  
annan favorit, Maurice Ravels Boléro, med sitt drama-
tiska och fantastiska crescendo, berättar Kaj och ler vid 
dessa fina minnen. p

Han är känd som den trogne radiomannen som spelade hits i P3 under ett helt yrkesliv. 
I konserthallen är Kaj Kindvall mer anonym, men inte desto mindre trofast. Sedan drygt  
20 år tillbaka är han och frun Barbro abonnenter på SONs konserter.

”Mozarts sätt att komponera 

musik slår an något som känns 

både i kroppen och i sinnet”

Han är stamkunden

på första balkong
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Den förste april år 1966 öppnade restau-
rangen Strand och Lennart Polhammars 
dröm gick i uppfyllelse. Han var då 23 år. 
Den sju år yngre Håkan var tvungen att 
avsluta lumpen innan han kunde ansluta.

– Med åren tog vi över fler restauranger 
och 1978 när vi köpte Storan hade vi i stort 
sett allt i Norrköping, säger Håkan.

Bröderna Polhammar insåg tidigt att det inte 
räckte med att endast servera bra mat 
och dryck och började därför arrangera 
dansgalor, julkonserter och underhåll-
ning av olika slag på sina krogar. Att det 
skulle byggas ett konserthus var inget som 
avskräckte dem.

– Vi såg Louis De Geer som en möjlig-
het. Då kunde vi utveckla våra konserter 
ännu mer.

Bröderna Polhammar och Leif Eriksson drev 
restaurangen i privat regi fram till år 
2006. Det var Lennart och Håkan som 
såg till att det blev annan underhållning 
utöver symfoniorkestern i De Geer-
hallen. Bland annat kom Chippendales 
till finkulturens högborg vilket skapade 
ett litet kaos. Men framför allt minns 
Håkan när Harry Belafonte var på besök 
och uppträdde två dagar i rad.

– I hans rider (lista på önskemål/krav i 
samband med konsert) stod att han skulle  
bli körd i limousine, men Lennart körde 
honom i sin Mercedes i stället. Efter den 
första konserten frågade Harry honom 
om konserten han nyss framfört hade 
varit  bra och då svarade Lennart att den 
var lite för lång och föreslog att det skulle 
vara bra med en paus. 

Inga problem, nästa dag var det paus i 
konserten och vi kunde få merförsäljning 
genom att sälja mat och dryck i pausen.

I dag är Håkan stammis på luncherna i 
Bistron. Han sitter varje dag vid samma 
bord; den så kallade Ljugarbänken där 
han gärna kommer med goda råd till 
personalen.

– Han tror fortfarande att han är min  
chef. Men det kan han få tro, jag har lärt 
mig så mycket av honom och Lennart.  
Framför allt att alltid vara konsekvent  
med öppettider, att vara närvarande  
och att ”hugga i” och hjälpa till där 
det behövs för stunden, säger Liselotte 
Andersson, som skolats på Palace och 
Louis De Geer sedan starten och numera  
är nytillträdd vd på Louis De Geer. p

Håkan Polhammar växte upp i Östersund, men hans bror Lennarts drömmar om att driva 
en egen restaurang tog honom till Norrköping år 1969. Sen dess har han blivit kvar. Det 
började med Strand/Palace och fortsatte sedan med en rad andra krogar i Norrköping, 
Köpenhamn och Moskva. De första åren drevs Louis De Geer ihop med Leif Eriksson.

krögaren och nöjesarrangören

Håkan Polhammar – den förste

Håkan Polhammar



Med gång avstånd till det mesta och granne med det härliga Industrilandskapet 
och Louis De Geer Konsert & Kongress är det här det perfekta läget för dig som 
vill bo centralt. Du får en toppmodern hyresrätt med öppen planlösning och 
hög standard på materialval.  Som hyresgäst hos Lundbergs får du tid över för 
sådant som är viktigt för dig. 

Gör din intresseanmälan på kvarnbacken.se.

kvarnbacken.se

BO GRANNE MED LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS

K VA R N 
BACKEN.
K VA R N 
BO GRANNE MED LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS

BACKEN.
BO GRANNE MED LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESSBO GRANNE MED LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS

BACKEN.
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Ett vardagsrum för 
Norrköpingsborna

Det första spadtaget för Louis De Geer togs 1992 och det skulle bli startskottet på  
Industrilandskapets vackra förvandling. Men hur kom konserthallen till och vad skulle den 

komma att betyda för Norrköpingsborna? Här är en historisk tillbakablick.

Det vimlade av dem i Norrköping, fabri-
kerna som ekade tomma i kölvattnet 
av Sveriges textilkris. Men 1986 kom 
vändpunkten då Holmens Bruk 

utlyste en arkitekttävling för hela det slumrande 
området. Över 50 bidrag kom in och det vinnande 
förslaget, som hade både bevarande och ny-
byggnation inom området, gjordes av arkitekt 
Kai Wartiainen (som även har ritat bostadshuset 
Katscha mitt emot Strykjärnet). Under 1988 för-
värvade Lundbergs och SIAB området av Holmens 
Bruk och bildade bolaget Holmenbyggarna för att 
omvandla industrilandskapet till ett område med 
kultur, arbetsplatser och bostäder. För att genom-
föra byggnation, drift och ägande av konserthuset 
bildades tre år senare ett ägarkonsortium bestå-
ende av kommunen, Holmenbyggarna, Riksbyg-
gen och Byggnads AB Henry Ståhl.

– Kommunens önskemål för Industrilandska-
pet var bland annat att vi skulle skapa en optimerad  
hemvist för Norrköpings Symfoniorkester där det  
även skulle rymmas en modern konferensanlägg- 
ning. Utifrån de förutsättningarna arbetade vi vi-
dare vilket mynnade ut i Louis De Geers nuvarande  
placering, på samma plats som Holmens pappers-
tillverkning tidigare låg, berättar Peter Whass, då  
projektansvarig vid Holmenbyggarna och idag  
seniorrådgivare och styrelseledamot i Fastighets 
AB L E Lundberg.

Efter diskussioner med ett flertal arkitektkontor  
var det Lund & Valetin arkitekter från Göte-
borg, med ansvarig arkitekt Bo Karlberg, 

som fick upp- 
draget att ut- 
forma det nya 
koser t huset . 
Den gamla f.d. 
byggnaden för 
pappersmassa-

beredning skulle vara stommen, en cylinder-
formad konsertsal, där förebilden inom akustik 
var Semperoperan i Dresden. Det som en gång 
var en pappers-maskinhall skulle nu inrymma 
kontor och foajé där de gamla balkarna bevara-
des och entrén byggdes utan ljuddämpning för 
att främja ett trivsamt sorl.

Den nya byggnationen påbörjades 1992.
– Den stora utmaningen var att lyckas skapa  

optimal akustik i konserthallen och samtidigt 
bevara den gamla industristilen. Ingen i vårt ägar- 
konsortium hade gjort något liknande tidigare 
så det fordrades ett nära samarbete mellan bygg-
herren, stadsarkitekten, akustiker, antikvarier, 
projektörer och installatörer. Arkitekten och jag 
var även på studiebesök i Danmark, de låg före 
oss inom bevarandekrav då, berättar Peter Whass.

Det enorma burspråk som idag vetter ut mot 
Hästskodammen blev föremål för en dragkamp 
mellan olika intressegrupper, vilket mynnade ut 
i ett och ett halvt års diskussioner om dess vara 
eller icke vara. I byggnationens slutskede änd-
rade sig även arkitekten och föreslog att stolarna i  
salongen skulle vara blå istället för röda. En  
modell av vardera salongen byggdes upp och 
genom utslagsröstning vann det blå förslaget; en 
unik färg för en konserthall på den tiden. Louis 
De Geer invigdes i oktober 1994.

– Det projekt som många trodde var omöjligt 
lyckades vi genomföra med bravur genom att 
göra en gemensam kraftsamling i vårt ägarkon-
sortium och hitta samarbetspartners med rätt 
kunskap och ett enormt engagemang. 

Bygget av Louis De Geer har betytt otroligt  
mycket för staden, det öppnade upp hela 
Industrilandskapet för Norrköpingsborna, 
blev deras gemensamma 
vardagsrum och gav 
många något att 
vara stolta över, 
avslutar Peter 
Whass. p

”Det projekt som många 

trodde var omöjligt 

lyckades vi genomföra 

med bravur”

Peter Whass, då  
projektansvarig vid  
Holmenbyggarna 
och idag seniorråd-
givare och styrelse-
ledamot i Fastighets 
AB L E Lundberg.
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Sedan invigningen 1994 har flera hundra solister och dirigenter gästat 
Norrköpings Symfoniorkester – och minst lika många populärartister 
har stått på De Geerhallens scen. Det är svårt att göra ett urval 
bland alla dessa lysande stjärnor, men här kommer ett litet axplock.

Redan under invigningen 1994  
jobbade han extra i köket. 
Idag är rutinerade Hans-Ove 

Nilsson kökschef på Louis De Geer och 
därmed den som köper in alla råvaror.

– Hos oss tänker vi klimatsmart och 
vi vill att maten ska ge en bra magkänsla 
utifrån både kvalitet och produktions-
sätt. Mycket av våra livsmedel köper 
vi därför från lokala producenter. 
Kunderna kan välja bland våra färdig-
komponerade menyer, ta fram en egen 
eller be oss att utforma menyn utifrån 
deras vision, berättar Hans-Ove.

Grundstaben i restaurangen består 
förutom Hans-Ove av en restaurang-

chef, en konsertansvarig, fem kockar, 
två hovmästare och diskare. Men på 
vikarielistan finns hela 350 namn, nå-
got som krävs eftersom verksamheten 
har en så stor spännvidd.

– Utöver dagens lunch i Bistron har 
vi inga direkta öppettider, utan utgår 
helt och hållet från evenemangen och 
kundens önskemål. Därför behöver 
personalstyrkan fungera lite som ett 
dragspel som expanderar eller mins-
kar beroende på förutsättningarna, 
förklarar Hans-Ove.

Vid större event förstärks restaurangen 
ofta av ungdomar, främst inom serve-

ringen. En del är nyanlända och några 
kommunicerar på engelska. Vissa kan-
ske gör sitt första arbetspass någonsin.

– Många ungdomar och övriga som 
gillar att ha ett kul extrajobb gör det 
möjligt för oss att ta emot större bok-
ningar. Gör man bara en tydlig arbets-
fördelning, där alla sköter sin lilla del 
i brickspelet, går det bra. För många 
ungdomar blir uppdraget hos oss en 
inkörsport till arbetslivet och det är  
fantastiskt att se när de växer med upp- 
giften, berättar Hans-Ove.

Varje vecka serverar köket mat och dryck 
till gäster i såväl Louis De Geer som i 
Flygeln och Värmekyrkan. Att lyckas 
fullt ut med den uppgiften kräver opti-
merad logistik och gedigen erfarenhet.

– Menyerna måste vara utformade så  
att rätterna klarar att stå i värmeskåp.  
Flera av oss har jobbat här länge och vet  

Lysande stjärnor i De Geerhallen

Återkommande populärartister genom 
åren är bland andra Jill Johnson, 
Tommy Körberg och Peter Jöback 
som har varit här f lera gånger 
med julkonserter och inledde sin  
sommarturné i Östergötland un-
der 2019. Christer Sjögren har 
gjort många konserter i De Geer-
hallen och var senast på plats  
i december 2018 för att sprida 
julstämning. Helen Sjöholm har 
gästat konserthallen flera gånger 
och det är noterna från Du måste 
finnas (Kristina från Duvemåla) 
som du bland annat kan se i De 
Geerhallens trappor.  

På själva invigningskonserten 13 
oktober 1994 leddes orkestern av 
dåvarande chefdirigent Jun’ichi 
Hirokami och gästande pianosolist 
i Rachmaninovs Paganinirapsodi 

var den då unga stjärnpianisten 
Peter Jablonski.  Flera världsar-
tister har senare stått på De Geer-
hallens scen som t.ex. walesiska 
barytonsångaren Bryn Terfel och 
sopranen Barbara Hendricks, 
violinisterna Anne-Sophie Mut-
ter, Maxim Vengerov och Viktoria 
Mullova, den kinesiske pianisten 
Lang Lang och dirigenterna Her-
bert Blomstedt, Franz Welser-Möst 
(SONs chefdirigent 1986–1991), 
Sixten Ehrling, Leif Segerstam och 
Michail Jurowski. 

Bland våra svenska storstjärnor 
kan nämnas barytonsångaren 
Peter Mattei, mezzosopranen Char-
lotte Hellekant, sopranen Camilla 
Tilling, gitarristen Göran Söll-
scher, klarinettisten Martin Fröst 
och sångerskan Malena Ernman. p

Olle Persson, rikskänd operasångare från 
Norrköping, har framträtt med SON 15 
gånger sedan konserthuset byggdes. Han 
återkommer i maj 2020 som solist  
i ”Konsert för fred” och svarar  
här på några frågor.

Vad tänkte du när du fick  
veta att Norrköping skulle  
bygga ett nytt konserthus?
– Jag kände väl till Hörsalen och  
även om det var en bra scen så  
var det ganska förskräckliga arbets- 
förhållanden bakom den. Så jag tänkte att 
vad härligt att dessa fantastiska musiker i 
SON ska få bättre lokaler. Det är de värda!

Och vad tycker du om resultatet? Hur är 
det att framträda i De Geerhallen?
– Det är magnifikt! Att stå på scenen i 
De Geerhallen med sin fina akustik är en 
mäktig känsla. Det betyder massor både 
för SON och för staden Norrköping att ha 
tillgång till en sal där man kan framföra en 
så bred repertoar.

Han har gjort 15 olika 
framträdanden på 25 år

Möjligheternas restaurang
Louis De Geers restaurang serverar allt ifrån kaffe och ostfrallor till 
sexrätters bankettmiddagar, allt beroende på evenemang. Oavsett 
vad som läggs på tallriken är ambitionen att servera klimatsmarta 
rätter med smakupplevelser utöver det vanliga.

www.louisdegeer.se10
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Norrköpings största champagneprovning

franzJäger
E V E N T A B

Richard Juhlin Värmekyrkan
11 oktober

Biljetter köpes i biljettkassan på Louis De Geer eller på Ticketmaster.

Visste du att… 
…det hittills största cateringuppdraget 
innefattade 4 200 gäster och for-
drade 200 i serveringspersonalen?

… Louis De Geer hade över 100 000 
konsertgäster inklusive Symfoni-
orkesterns konserter under 2018?

…Louis De Geer årligen besöks av 
cirka 35 000 konferensgäster?

…besökarna bidrar med 59 miljoner 
kronor till den övriga besöksnäringen 
i Norrköping, som exempelvis hotell, 
restauranger och caféer?

hur vi kan pussla med dukning, matlag-
ning och servering för att lyckas. Vi prov-
lagar även rätterna flera gånger för att vara  
säkra på att smaker och textur sitter per-
fekt när det väl är skarpt läge.

På senare tid har köket satt fokus på 
att minska matsvinn och öka andelen 
vegetabilier på tallriken.

– Vi försöker alltid använda hela rå- 
varan när vi lagar mat, vi serverar lunch-
buffén på lite mindre tallrikar och upp-
muntrar gästerna att ta lagom stora 
portioner. När vi utformar menyer tänker 
vi i första hand på grönsaker och smaker, 
proteinet adderar vi sist, säger Hans-Ove p



EN DEL AV UPPLEVELSEN I 25 ÅR!
STOLT ÄGARE TILL FASTIGHETERNA
LOUIS DE GEER, FLYGELN OCH 
VÄRMEKYRKAN.

Norrevo utvecklar och förvaltar ett stort  
antal byggnader i Norrköping som tusen-
tals människor dagligen besöker eller 
arbetar i, exempelvis skolor, mötesarenor 

och kontor. Särskilt utmärkande för Louis De Geer är 
att byggnaden står i Industrilandskapet invid Motala 
Ström och inrymmer konsert- och kongressverksam-
het – trots att byggnaden ursprungligen uppfördes som 
ett pappersbruk. Att underhålla och utveckla lokalerna 
blir därmed ett balanserande mellan gammalt och nytt. 

– Jag är otroligt glad och stolt över att få arbeta med 
denna fina byggnad som betyder så mycket för Norr- 
köping. Det ligger i vårt uppdrag att kontinuerligt  
modernisera lokalerna, fast utan att industrikänslan  
går förlorad. Såväl Norrköpingsborna som Louis 
De Geers besökare och medarbetare ska känna att  
moderniseringarna görs på ett smakfullt sätt som höjer 
upplevelsen. Det förutsätter att vi är både lyhörda och 
flexibla och arbetar nära Louis De Geer.

Inom de närmaste åren planerar Norrevo bland annat 
att renovera och uppdatera den flitigt använda utställ-
nings- och bankettsalen, Trozelligalleriet.

– Här är det främst belysningen och akustiken som 
vi kan förbättra för att höja upplevelsen för besökarna. 
Dagens belysning är dessutom mycket energikrävande 
och ett byte till modern teknik minskar både energiför-
brukning och miljöbelastning, säger Susanna Roback. p

Som ägare och förvaltare av Louis De Geers lokaler har det 
kommunala fastighetsbolaget Norrevo ett uppdrag som är 
både ärofyllt och viktigt. Den stora utmaningen ligger i  
att modernisera lokalerna fortlöpande och samtidigt 
behålla den gamla känslan och charmen.

www.louisdegeer.se12

Balansakt mellan 
gammalt och nytt

Susanna 
Roback, vd  
på Norrevo.
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Med van hand vevar Lisa fram en nothylla i 
kompaktarkivet, tar ut en mapp och visar 
noter ur ett av SONs mest spelade stycken – I 
Bergakungens sal skriven av Edvard Grieg 

till versdramat Peer Gynt.
– Här förvaras noter till fri musik som vi har köpt in, cirka  

2 500 titlar totalt. Men vi hyr även in titlar eftersom musik 
kan vara upphovsrättsskyddad. Musiken får användas fritt 
när kompositören har varit död i mer än 70 år, berättar Lisa.

Förutom att beställa hem noter till musikerna, ser även Lisa till 
att skicka in rapporter till Stim och uppdatera SONs data- 
system. Hon är också med och producerar skolkonserter, 
något som möjliggörs tack vare understöd i notbiblioteket 
från SONs cellist Ingrid Åkerblom. Eftersom Lisas yrke är 
så pass ovanligt har hon regelbunden kontakt med Sveriges 
övriga notbibliotekarier för att utbyta erfarenheter.

– Vi pratar om upphovsrättslagar, kopierings- och spiral- 
bindningsmaskiner, dataprogram för nothantering och fram-
för allt papperskvaliteter. Eftersom vi kopierar noterna på båda 
sidor om papperet får det inte vara för tunt. Papperet får heller 
inte vara för vitt eller för blankt eftersom musikerna då kan 
ha svårt att tyda noterna i strålkastarskenet, förklarar Lisa.

Det finns tre olika kommittéer som utformar SONs olika 
konserter och det är av dem som Lisa får sina så kallade 
tjänstgöringslistor. Dessa talar om vilka titlar som behövs 
till de olika konserterna och det ligger sedan på Lisas ansvar 
att leta upp och beställa hem titlarna från musikförlagen.

– Musikerna brukar vilja ha noterna ungefär fyra veckor 
innan en konsert, men jag brukar se till att ha titlarna ett halv-
år i förväg. Inför en konsert packar jag noterna i musikernas 
personliga mappar så att de kan öva in styckena, säger hon.

Lisa har inte bara ett av de ovanligaste jobben i Sverige, utan 
också ett av de bästa anser hon.

– Det är en ynnest att få arbeta med musik på den här nivån 
utan att själv vara musiker. Jag stormtrivs verkligen här. p

Som notbibliotekarie är Lisa Lindhs främsta upp- 
gift att beställa hem noter och förse symfoni- 
orkesterns musiker med desamma. Här berättar 
hon om sitt speciella yrke som fordrar ett skarpt 
ordningssinne och som endast innehas av ett  
trettiotal i hela Sverige.

Lisas jobb: 
ett av de 
ovanligaste 
i Sverige
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Goda råvaror 
från när & här
Mat smakar som bäst när den är tillagad  
av nyskördade grönsaker och med kött  

från den närbelägna gården. Så vi 
hoppas att du njuter av maten här. 
Råvarorna är levererade av oss på  

Mårdskog & Lindkvist Matgrossisten.  
Vi samarbetar med över 80 närproducenter, 

vilket gör oss unika i branschen.

mardskog.se

Smaklig måltid!

Champagne-
baren Upstairs

Högt uppe bland takåsarna på plan 4 och 5, med hänförande utsikt, 
hittar du champagnebaren Upstairs som invigdes 2014. 

Baren är en stämningsfull plats för mingel, för- 
drink, avsmakningsmeny eller trerätters. 
Det fungerar att vara upp till 80 personer 
sittande, något fler för stående mingel. Då 

medarbetarna i baren har stor kunskap inom dryck 
och speciellt champagne kan en rolig aktivitet för 
ett mindre sällskap vara en provning med barens 
sommelier. 

Vid konserter kan du boka en klassisk löjroms-
tallrik med tillbehör, men det går också att besöka 
baren spontant före konserten för ett glas champagne  
eller alkoholfritt bubbel. Här finns ett brett utbud 
av champagne. Drycken görs som bekant bara i 
distriktet Champagne i Frankrike, där det i princip 
endast odlas tre olika sorters druvor. Ändå lyckas 
man framställa en palett av karaktärer som gör att  
det finns en champagne för alla. Tveka inte att fråga 
någon av våra medarbetare om denna ädla dryck! p 

www.louisdegeer.se14
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Tholin och Larsson: 
återkommer varje år
 
Sedan 1995 har kompetensföretaget Tholin & Larsson  
årligen arrangerat kompetensdagar på Louis De Geer  
– och det lär de fortsätta med.

– Det är så inarbetat, Louis De Geer 
vet precis hur vi vill ha det. Jag ser 
ingen anledning till att byta konfe-
rensanläggning. Det skulle vara om 
våra deltagare inte skulle komma, 
säger Gunilla Mårtensson, kurs- 
koordinator på Tholin & Larsson. 

Tholin & Larsson är kompetens- 
leverantörer för yrkespersoner 
inom HR, lön, skatt och moms. De 
utbildar 11 000 personer på 27 orter 
runt om i landet. Varje vår arrange-
ras lönedagen och varje höst skatte- 
träffen på Louis De Geer konsert 
& kongress, för yrkesgrupperna  
som berörs i regionen. 

– Vi är jättenöjda med anlägg-
ningen, den fungerar utmärkt 
för vårt syfte. Sen är det alltid 
bra service, kontaktpersoner 
och kommunikation. Det blir 
bra helt enkelt! p

1609 anlade Gustav Vasas sonson Hertig 
Johan ett vapenfaktori på Kvarnholmen i 
Norrköping.  1618 gick Hertig Johan bort 
och Wellam De Besch tog över verksam-
heten. Pengabekymmer fick honom att 
kontakta den mäktige, då 31-årige, affärs-
mannen och bankiren Louis De Geer i 
Amsterdam. Louis De Geer slog till och 
blev kompanjon och 1627 flyttade han till 
Sverige och Norrköping. Holland var vid 
den här tiden en pappersnation med flera 
stora bruk. De Geer kom i kontakt med 
familjen Hemeryck och lyckades intres-
sera dem för att sätta upp ett pappersbruk 
i Norrköping som stod klart 1633. (...)

Efter en tid då fiske, klädesvalkning och 
mässingstillverkning var den verksamhet 
som bedrivits drog papperstillverkningen 
åter igång i Holmens Bruk år 1806. Det var 
första gången på över 150 år som papper 

tillverkades här. Starten blev dock lite 
skakig och det var först när Lars Magnus 
Trozelli tog över verksamheten 1816 som 
verksamheten blev riktigt lönsam. Gods-
ägaren ägde Malmö gård på Malmölandet, 
en halvö längst in i Bråviken. Det var 
här som Bravikens pappersbruk 160 år 
senare uppfördes. Det var också Trozelli 
som låg bakom att den första moderna 
pappersmaskinen införskaffades 1837. 
Till sin hjälp hade han norrköpingsbon 
John Swartz och de båda ingick kom-
panjonskap då investeringen blev för stor 
för Trozelli att bära ensam. På mitten av 
1800-talet etablerades flera nya industrier 
och bebyggelsen runt Strömmen ändrade 
karaktär. Det var nu det som vi i dag kallar 
för Industrilandskapet tar form.

1927 tas Holmens första helt eldrivna  
pappersmaskin i drift. Den är också  

världens bredaste med sina 560 centimeter. 
Vid samma tid byggs en ångcentral ritad 
av Ivar Tengbom. Ångcentralen är det vi 
i dag kallar för Värmekyrkan. 

I början av 1950-talet var Holmen Sveriges 
ledande tillverkare av tidningspapper 
och hade runt 4 000 anställda varav drygt 
500 arbetade på det ursprungliga bruket 
på Kvarnholmen. Men på 1960-talet 
inser man att det trånga och fullbyggda  
industriområdet på Kvarnholmen inte 
längre räcker till. Det är dags att hitta en  
ny lokalisering. 1977 kördes Braviken- 
anläggningen igång. Samtidigt började 
avvecklingen av pappersbruket på Kvarn-
holmen. Torsdagen den 27 mars 1986 stop-
pades den sista pappersmaskinen. En 377 
år lång epok var slut. p

En gång pappersbruk
Holmens historia är på många sätt Norrköpings historia och det är här vi  
stiftar bekantskap med flera namn som lever vidare i våra lokaler i dag.

Företagsevent, konferenser och kongresser 
är viktiga på många sätt. För att samlas, 
utbyta tankar, skapa relationer, ta beslut och 
stärka medarbetarna.

Louis De Geer hjälper dig att anordna alltifrån 
dagkonferenser till företagsevent i Norrköpings 
mest ikoniska miljö – Industrilandskapet. Här 
finns konferens- och möteslokaler som passar 
små till mycket stora sällskap.

Norrköping ligger bra till logistiskt. E4 passerar 
förbi staden, likaså E22. Du tar dig lätt hit med tåg 
och till fots tar du dig smidigt från tågstationen 
till Louis De Geer på tio minuter. Norrköping 
har egen flygplats och ligger dessutom nära både 
Linköping City Airport och Skavsta Flygplats. p

En lysande mötes- 

plats i Norrköping

Gunilla Mårtensson.
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holmen.com

Det papper du håller i din hand är unikt. Det kommer från 
den svenska skogen, ett omsorgsfullt förvaltat hem för 
växter, djurliv och fritidsaktiviteter. För en tryckt produkt  
är i dag hållbarhet minst lika viktigt som funktionalitet  
och utseende. 

Och faktum är att rent vatten och färskfibrer från våra egna 
skogar är de viktigaste ingredienserna i de produkter vi 
tillverkar. Papper, kartong och trävaror som kan göra stor 
skillnad, både för miljön och för din vardag.

VI SKAPAR 
EN HÅLLBAR 
FRAMTID


