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M Ü H L E N B O C K S K A   S L Ä K T F Ö R E N I N G E N 
 

 

 

 

 

 

Projektbeskrivning utställning Emigrantmuséet 
 

1. Bakgrund 
En utställning om Friedrich Mühlenbock planeras till 2013 vid 

Emigrantmuséet i Göteborg. Föreningen har fått i uppdrag att författa en  

projektbeskrivning där vi stora drag beskriver våra idéer om hur denna 

utställning kan utformas. Vi har dryftat frågan vid flera styrelsemöten och 

kommer också att ta upp saken vid föreningens årsmöte i november. Vi inser 

att det kommer att krävas stort engagemang och intresse för att föra projektet i 

hamn, och vill i första hand utnyttja de möjligheter som finns bland 

föreningens medlemma för att finna bra material. 

 

2. Tema 

Vi föreslår ett tema med titeln “Den glömda invandringen”. Vi har sedan 

diverse infallsvinklar som vi tycker kunde vara lämpliga: 

a. Görandet: hantverkarna som var med och byggde Gbg. 

b. Språket: hur lärde man sig som invandrad att tala svenska på den tiden? 

c. Varorna: frukten 

d. Vänkretsen: familjerna som kom till Gbg och fick hjälp med att etablera 

sig, ex.vis Kanolds, Ehlers, Töpel 

e. Bostäderna: Fredriksro, Lilla Berget 

 

3. Projektupplägg 

Material för punkterna 2a och 2d finns förmodligen att tillgå genom  

research i Göteborgs olika arkiv. Punkt 2e finns dokumenterad i föreningens 

släktkrönika och skriften för Göteborgs Hembygdsförbund. Punkt 2b är 

svårundersökt, men kan kanske vidareutvecklas på något sätt. För punkt 2c har 

vi följande förslag: 

 

Vi vill göra en resa till FM:s födelsestad Woldegk i Tyskland. Woldegk ligger 

i en odlingsbygd där man varje höst har en stor skördefest – vi vill gärna ha 

bildmaterial från en sådan. Vårens fruktblomning är också värd att 

dokumentera. Vi har inlett kontakt med turistrådet i området, eftersom flera 

försök till kontakt med kommunen i Woldegk varit resultatlösa. Det verkar 
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som om ett personligt besök är nödvändigt, och detta vill vi göra i april eller 

maj 2013. 

 

Vi vill också rekrytera så mycket goda krafter som möjligt inom släkten, och 

kommer därför att inbjuda till en samling med utställningen som enda 

programpunkt. Denna samling vill vi förlägga til januari 2013, vilket kommer 

att innebära att vi också har tid för att värva fler intresserade släktingar till 

resan. 

 

4. Tidplan 

Januari 2013 – stormöte med släktingar då vi berättar om projektet 

Januari-april 2013 – research i arkiv och planering av utställningen 

April-maj 2013 – besök i Woldegk 

Maj-september (?) 2013 – framställning av material. 

 

5. Ekonomi 

Föreningen har begränsad ekonomi eftersom vi verkar helt ideellt. 

Reproduktion av material måste ske inom Emigrantmuséets budget. Vi vill 

därutöver anhålla om medel för följande aktiviteter: 

 

a.Bidrag för resa till Woldegk för 2 personer i avsikt att börja i  

   Mühlenbocks hemstad, fotografering och studier hos de som kan 

   visa oss platser samt f å information om dåvarande tidsepok mm.   

   Preliminär kostnad c:a 15000 kr. 

 

     b. Stormöte med föreningens medlemmar och ytterligare intresserade.            

         Lokal och enkel förtäring, preliminär kostnad c:a 5000 kr.  

 

    c.  Uppsamling av material i och omkring Göteborg, miljöer och föremål 

         och föremål som vi anser viktiga att kunna visa blandat med kontakter      

         och dialog med flera släkten som var invandrare till Göteborg under     

         denna tidsepok och försöka få fram historia och  material som är i paritet          

         med Mühlenbocks utveckling i Göteborg, under denna tiden. 

        Preliminär kostnad c:a 5000:-. 

 

        Totalt en ram om c:a 25.000:-. 

      

 

Göteborg den 4 november 2012 

Katarina Mühlenbock för styrelsen. 
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