
Meddelande nr 40 från Föreningen Bergslagsarkiv 

Bergslagsarkiv  

INBJUDAN till 

ÅRSMÖTE i Föreningen Bergslagsarkiv  
TEMA Hellefors bruks arkiv: presentation 
och föredrag om pågående forskning 

Onsdag 21 april kl. 14 via Zoom  
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Med anledning av pandemin håller Föreningen Bergslags-

arkiv i år ett digitalt årsmöte. I normala fall erbjuds en 

spännande exkursion till en plats eller ett arkiv i Bergslagen 

som en del i arrangemanget, något som av förklarliga skäl 

inte är möjligt i dessa tider.  

När vi nu inte kan komma till arkiven, får arkiven istället 

komma till oss!  

I samband med årsmötet visas en digital presentation om 

Hellefors bruks arkiv. Efter visningen har vi en stunds 

gemensam reflektion kring bruksarkiven, deras innehåll och 

värde för Bergslagens historia. Ta chansen att ventilera dina 

tankar och funderingar!  

Efter årsmötet återknyter vi till Hellefors bruk i ett föredrag 

av två författare som på olika sätt använt arkivmaterial från 

bruket i sin pågående forskning om brukspatron Lars Gustaf 

von Celsing. Missa inte. 

Brukshandlingar. Foto: H. Karlsson, Arkiv Sörmland 



PROGRAM  

Onsdag 21 april 2021 
 

Kl. 14.00 

Välkomsthälsning 
 

Visning av en digital presentation av sörmländska Hellefors 

bruk och dess arkiv. Efter visningen finns det möjlighet att 

diskutera och reflektera kring bruksarkiven och deras be-

tydelse.  
 

Kl. 14.30 

Årsmötesförhandlingar 
 

Brukspatronen i Sörmland: från arkiv till bok.  

Författarna Anna-Sophia von Celsing och Ragnar Boman 

lyfter i sitt föredrag fram intressanta arkivexempel från sin 

kommande bok om brukspatronen Lars Gustaf von Celsing 

(1804-1881) på Hellefors bruk och presenterar några av de 

historier från Bergslagen som de kan berätta tack vare sina 

arkivstudier.  
 

Kl. 15.40 (cirka) 

Mötet avslutas 

 

Mötet hålls via webbtjänsten Zoom. 

 



ANMÄLAN 

Anmälan till årsmötet görs senast onsdag 14 april via epost 

till info@bergslagsarkiv.se eller med brev till Föreningen 

Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751 04 

Uppsala. 
 

Mötet hålls digitalt via webbtjänsten Zoom. Den som 

önskar delta behöver därför i sin anmälan ange namn och 

epostadress dit länken till mötet skickas. Fler instruktioner 

medföljer tillsammans med möteslänken. Om du är osäker 

på hur du använder Zoom finns det möjlighet att delta i en 

testomgång inför mötet. 

 

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på Föreningen 

Bergslagsarkivs webbplats: www.bergslagsarkiv.se.  
 

Årets årsmötesarrangemang för Föreningen Bergslagsarkiv 

är kostnadsfritt för medlemmar.  

 

Varmt välkommen! 


