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Inbjudan
till släktmöte med

Lovisa Maria Hjelms ättlingar
9–11 september 2016 i Göteborg



Program
Fredag 9 september
18.15 Middag på Källarkrogen, Östra Larmgatan 20.

Lördag 10 september
10.00 Samling utanför huvudentrén på Carlanderska sjukhemmet, Carlandersplatsen. 
Guidad visning av lokalerna och nybyggnation som sker just nu. Vi kommer även att bjudas 
på en lättare fika.

12.00 ca. Hasselblad Center. 
Guidad visning av Elsa Modin, bibliotekarie 
vid centret. 
Vi delas in i två grupper och en grupp får 
under tiden gå runt i Konstmuséet. 
Besöket beräknas vara färdigt ca 13.30 

Lunch ombesörjer vi därefter själva. 
Det finns många restauranger och pubar 
utmed Kungsportsavenyn, men vi har 
bokat ca 30 platser på Mr P som ligger i 
anslutning till Konstmuseet - 195 kr. 

17.30 Samling på Lisebergs Wärdshus 
inne i nöjesparken. Vibeke Carlander 
berättar om sin farfar – Axel Carlander 
och Göteborgs Jubileumsutställning 1923. 
Ev. kan en DVD om Einar Jolin visas.
18.30 Släktmötesförhandlingar.
19.30 Släktmiddag. 

Bästa fränder och vänner i släktföreningen!

Viktor Hasselblad vid Götaplatsen med 
konstmuséet i bakgrunden.
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 järtligt välkomna till släktmöte 
          med Lovisa Maria Hjelms ättlingar. 
Denna gång är vi i de centrala delarna i 
Göteborg. Temat för detta möte är familjen 
Carlander och Hasselblad, som stammar 
från den Schönherrska grenen och de har 
gjort en del avtryck i Göteborgs historia. Lo-
visa Maria Hjelms tredje dotter – Benedicta 

Billberg gifte sig 1810 med Carl Johan Schön-
herr. De fick dottern Imanuella Schönherr 
som gifte sig med Per Olof Carlander 1831. 
De fick bl.a. fyra söner – Christofer, Olof, 
Algot och Josef. Skaparna av Carlanderska 
sjukhuset var Christofer och hans son Axel. 
Viktor Hasselblad var dotterson till Algot.

H



Söndag 11 september
09.45 Samling vid Kungsportsbron/Kungsportsplatsen för rundtur med egen Paddanbåt 
med avgång 10.00. (100 kr) Vi får guidning med lite extra fokus på byggnader som kan 
kopplas till vår släktförening.
12.30 Lunch på Rosenkaféet inne i Trädgårdsföreningen. (139 kr) Under lunchen berättar 
Anna Cederberg Gerdrup om en matkulturell resa.
14.30 Släktmötet avslutas.

Praktiska frågor
Det finns många hotell i de centrala delarna i Göteborg och nedanstående förslag är inom 
hyggligt promenadavstånd till programpunkterna.
Fler förslag hittar ni på bl.a. www.booking.com eller www.hotels.com
Spårvagn och buss går oftast smidigt mellan hotell och besöksmål. Ni bokar själva hotell 
och boka gärna tidigt för att få bästa pris. Betalning av mat och logi görs av var och en 
direkt på plats.

Hotell   Telefon   Dubbelrum (ca. pris)
 
Scandic Rubinen  031-7515400  1400 kr  Frukost ingår
Scandic Opalen  031-7515300  1400 kr  Frukost ingår
Scandic no 25  031-7710080  1000 kr  Frukost ingår 
Scandic Europa   031-7516500  1400 kr  Frukost ingår
Quality Panorama  031-7677000  1100 kr  Frukost ingår
STF Göteborg City  031-7569800  1100 kr  Frukost ingår
Hotell Lorensberg  031-810600  1100 kr  Frukost ingår 
GöteborgHostel  031-401050  550 kr  Ej frukost
 

Anmälan senast 28 augusti
Föreningen subventionerar delar av programmet. Deltagarna står för middag på 

Källarkrogen ca 250 kr, tur med Paddan 100 kr (ordinarie pris 170 kr), entré 
på Liseberg 95 kr och släktmiddag ca 280 kr samt lunch på Rosencaféet 139 kr. 
Det går att delta i hela eller delar av programmet.  Anmälan om deltagande görs 
senast den 28 augusti på hemsidan www.lovisamaria.se. Ni kan också ringa till 
Ulrika Cederberg 0736-25 46 18 eller Göran Carlander 0703-264031. De kan ge 

dig mer information. 

Eventuell avanmälan måste ske senast den 5 september. 
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1. Carlanderska sjukhemmet
Carlanderska sjukhemmet byggdes 1927 efter ritningar 
av arkitekten Arvid Bjerke. Ursprunget var en donation 
till Göteborgs stadsfullmäktige på 750 000 kronor 
från Christofer Carlander och sonen Axel Carlander. 
Pengarna skänktes till uppförandet av ett privat sjuk-
hem i Göteborg och skulle motsvara Sophiahemmet i 
Stockholm. Idag är Carlanderska ett modernt sjukhus 
med ett stort utbud inom de flesta specialiteter. 

2. Hasselblads Center / Konstmuséet
När Victor Hasselblad dog 1978, 72 år gammal, hade 
han en deklarerad förmögenhet på 36 miljoner kronor. 
Hustrun Erna avled fem år senare. Makarna Hasselblad 
förblev barnlösa, men de lämnade efter sig den be-
römda kameran och testamenterade det mesta av sin 
förmögenhet till Erna och Victor Hasselblads Stiftelse, 
som grundades 1979. 
Syftet med stiftelsen 
är att främja forskning 
och akademisk 
utbildning inom 
naturvetenskap 
och fotografi.

3. Lisebergs Wärdshus
En av de ursprungliga byggnaderna från Lisebergs lan-
deri och byggdes i början på 1800-talet. När Liseberg  
blev en nöjespark vid Jubileumsutställningen 1923 
omvandlades det till Wärdshus.

4. Paddanbåtarna
Den första Paddanbåten lanserades 1939 och färden 
går i Vallgraven, under broar och ut i Göteborgs hamn.

5. Rosenkaféet /Trädgårdsföreningen
Rosenkaféet är inrymt i en av Trädgårdsföreningens 
äldsta byggnader från 1874. Trädgårdsföreningen är 
en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker. 
Här finns tusentals rosor, dekorativa tapetgrupper 
och lummiga woodlands. I det magnifika glaspalatset 
Palmhuset från 1878 huserar exotiska växter i skönt 
medelhavsklimat.

Platser vi ska besöka på släktmötet
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