


Inledning 

Åsa Karlsson 

Sista veckan i juni 1995 anordnades Bergslagens kvinnodagar för första 
gången. Evenemanget gick av stapeln i herrgårdsparken i Surahammar. 
Vaije förmiddag hela veckan höll inbjudna universitetsforskare populära 
föreläsningar i ett stort tält som blev både hett och fullsatt. Vädrets makter 
stod helt på arrangörernas sida och publiken strömmade till. Föreläsning
arna i Surahammar var ett led i arbetet med att starta Bergslagens 
kvinnomuseum och juniveckan kom att bli höjdpunkten på mer än ett års 
allt intensivare arbete för att förverkliga detta projekt. De föredrag som 
hölls under veckan har samlats i denna volym av Opuscula Historica 
Upsaliensia. 

Planerna på ett kvinnomuseum i Surahammar väcktes i början av år 
1994 av en grupp kvinnliga politiker: Kerstin Andersson, Ann Augustin, 
Kerstin Nylén och Sigbritt Segergren. Dessa skrev en motion till kom
munfullmäktige i Surahammar vilket resulterade i att de fick i uppdrag att 
utveckla sin idé. Kontakter togs tidigt med Uppsala universitet i syfte att 
knyta forskare till projektet. Docent Anders Florén vid historiska institu
tionen deltog i detta planeringsarbete och rekryterade mig till projektet. 
Jag arbetade heltid våren 1995 som "kontaktforskare" för projektet 
Bergslagens kvinnomuseum. 

Syftet med att starta ett kvinnomuseum är att belysa kvinnornas 
situation på ett sätt som ofta försummas av de etablerade museerna. Denna 
målsättning går hand i hand med kvinnoforskningens utveckling de 
senaste åren. Inom historia var kvinnornas roll länge ett undanskymt 
forskningsfält, men i och med utvecklingen av det genusteoretiska perspek
tivet har fler och fler böljat intressera sig för kvinnoforskning. 

Kvinnorna i Bergslagen 
Kvinnornas historia i Bergslagen är ett vitt fält och kan naturligtvis 
omfatta det mesta av kvinnors liv. Museets verksamhet har koncentrerats 
på de specifika genusmönster som skapats i Bergslagen. Detta är en 
mycket fruktbar inriktning för museet både vad gäller utställnings
verksamheten och vad gäller kopplingen till aktuell universitetsforskning. 
Museets första utställning knöt nära an till denna utgångspunkt. Utställning
en "Hundratrettio meter underjord" handlade om det särskilda arbetsliv 
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som kvinnor och män i en gruva i Bergslagen hade på 1800-talet, och hur 
detta förändrades under 1800-talets gång vilket ledde till att kvinnorna 
helt försvann ur gruvarbetet. 

När man studerar forskningen om kvinnans deltagande i arbetslivet kan 
man konstatera att detta har varit mer eller mindre stort under olika 
perioder av historien. Det är ingen rätlinjig utveckling, utan den känne
tecknas av viktiga brytpunkter. Det tycks som att Bergslagens kvinnor står 
inför ännu en viktig brytpunkt nu i slutet av 1900-talet. För att förstå den 
utveckling som nu sker är det nödvändigt att förstå viktiga brytpunkter 
som tidigare inträffat i kvinnans historia. 

Vad gäller kvinnans historia i Bergslagen är hittills inte mycket känt. 
Forskarna har först under senare tid på allvar börjat intressera sig för den 
speciella protoindustriella kulturen och de därmed sammanhängande 
speciella genusrelationerna. Internationellt har denna forskning ofta in
riktats på textilhanteringen, vars utveckling har setts som typisk för 
protoindustriell verksamhet. Detta är inte fallet i Sverige, där bergshante
ringen varit den viktigaste protoindustriella näringen och där järnet spelat 
stor roll i landets industriella utveckling.1 

Eftersom forskningen om genusmönster i Bergslagen är så färsk består 
forskningsläget till stor del av pågående studier i form av doktorsav
handlingar. Ett fatal arbeten har hittills publicerats, av vilka Anders 
Floréns och Håkan Henrikssons forskning särskilt förtjänar att lyftas 
fram. Båda har ur olika synvinklar behandlat kvinnans del i bergs
produktionen. 

Florén studerar genusrelationerna vid Jäders bruk under perioden 
1640-1840.2 I början av den undersökta perioden, när hushållet var 
produktionsenhet och förfogade över produktionsmedlen, kan Florén visa 
att kvinnorna i smedshushållen tog stor del i arbetsprocessen, särskilt i 
inlednings- och slutskedet av produktionen. Att upprätta kontakter med 
råvaru- och avsalumarknaderna tillhörde oftast kvinnornas uppgifter. 
Dessutom hade de ansvaret för det reproduktiva hushållsarbetet. 

Florén kan i sin forskning konstatera viktiga förändringar i kvinnans 
ställning under 1700-talet. När hushållet förlorade sin position som 
produktionsenhet förlorade också kvinnorna mycket av sin ställning i 
arbetslivet. Det gällde även änkor (t.ex. smedsänkor) som tidigare kunde 

1 Om järnhanteringens betydelse och utveckling under 1600- och 1700-talen se Karl-Gustaf 
Hildebrands mästerliga sammanfattning och syntes. Karl-Gustaf Hildebrand, Svenskt järn. 
Sexton- och sjuttonhundratal. Exportindustri före industrialismen, Stockholm 1987. Om 
järnhanteringen som protoindustri se även Anders Florén & Göran Rydén, Arbete, hushåll och 
region. Tankar om industrialiseringsprocesser och den svenska järnhanteringen, Uppsala papers 
in economic history, Research report no 29, Uppsala 1992. 
2 Anders Florén, Genus och producentroll. Kvinnoarbete inom svensk bergshantering, exemplet 
Jäders bruk 1640-1840, Opuscula Historica Upsaliensia 7, Uppsala 1995 (2:a rev.uppl.) 
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ställa sig i ledningen för hushållet efter mannens död, men som under 
1700-talets gång fick allt svårare att göra detta, vilket ledde till svåra 
försörjningsproblem för dem. Utifrån Floréns studie kan konstateras att 
hushållets ställning som produktionsenhet spelade stor roll för kvinnornas 
deltagande i produktionen. 

Håkan Henriksson har studerat kvinnorna i gruvarbetet och har, utifrån 
olycksrapporter, lyckats ringa in vilka arbetsuppgifter de hade, ett ämne 
som han föreläste över vid Bergslagens kvinnodagar.3 Henriksson har 
visat att kvinnorna utgjorde en viktig andel av gruvarbetarna, att de i 
princip utförde samma arbetsuppgifter som männen och att de fick samma 
lön. Detta tycks ha varit vanligt en bit in på 1800-talet, men under 1800-
talets gång försvann kvinnorna helt från gruvarbetet. I slutet av 1800-talet 
var kvinnorna endast verksamma i de sysslor som sköttes ovanjord. Nere 
i gruvan arbetade bara män.4 Först för några decennier sedan började 
kvinnorna åter att delta i gruvarbetet underjord. Henrikssons studie visar 
att en viktig brytpunkt för kvinnornas deltagande i arbetslivet finns kring 
mitten av 1800-talet. 

Det går att peka på flera orsaker till att kvinnorna försvann ur gruvar
betet under 1800-talet. Jag vill här särskilt lyfta fram hushållets föränd
rade ställning som en viktig faktor. Både Henriksson och Florén pekar på 
hushållets betydelse som produktionsenhet inom bergsproduktionen. 
Detta har på ett intressant sätt även studerats av Göran Rydén som visar 
hur nära hushållets organisering och reproduktion hängde samman med 
arbetet i smedjan, och hur smidesarbetet också bestämdes av hushållets 
möjligheter och begränsningar. Rydén har lyckats sammanföra två 
forskningsgrenar som tidigare inte ställts samman, den demografiska och 
den brukshistoriska, och har visat den nära kopplingen mellan produktion 
och reproduktion.5 

Det förhållandet att hushållet spelade så stor roll som produktionsenhet 
har ofta dolt kvinnornas del i arbetet och därmed också den ekonomiska 
betydelsen av detta. Det faktum att mannen oftast stod för den offentliga 
representationen av familjen har bidragit till att kvinnornas deltagande i 
produktionen inte synts. Florén och Henriksson har med hjälp av meto
diska genomgångar av svårbearbetat källmaterial lyckats synliggöra kvin
nornas insatser på Jäders bruk och i gruvorna. Samtidigt visar de att 
kvinnornas ställning försämrades när hushållet förlorade funktionen som 

3 Håkan Henriksson, "Kvinnor i gruvarbete", Med hammare och fackla 1994. 
4 Denna period av gruvnäringens historia har nyligen studerats i Eva Blombergs avhandling Män 
i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 
1910-1940, Stockholm 1995. Hennes studie är ett intressant exempel på genusteoretiskt grundade 
studier som inriktar sig på mannens roll i genusmönstret. 
5 Göran Rydén, Hammarlag och hushåll. Om relationen mellan smidesarbetet och smedshushållen 
vid Tore Petrés brukskomplex 1830-1850, Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 27, 1991. 

7 



produktionsenhet i Bergslagen, när produktionen blev individbaserad, 
mer marknadsorienterad och de direkta producenterna proletariserades. 
Hushållet tycks ha gett kvinnorna i äldre tid möj ligheter som vida översteg 
det forskningen tidigare antagit, trots att kvinnor inte var myndiga i lagens 
mening.6 

Både Floréns och Henrikssons studier lyfter fram intressanta föränd
ringar för kvinnorna i arbetslivet i Bergslagen och visar hur mycket som 
fortfarande är okänt om denna utveckling. Mycket forskning återstår att 
göra om kvinnans arbete i Bergslagen. Kvinnornas arbete inom andra 
protoindustriella näringar kan ge viktiga pusselbitar till kvinnans ställning 
i bergsproduktionen. Kvinnans roll i linhanteringen och linhandeln i 
Hälsingland under 1800-talet har studerats av Inger Jonsson.7 Linhandeln 
var inte lika viktig för exporten som järnet, men hade stor ekonomisk 
betydelse inom Sverige. Kvinnornas arbete var betydelsefullt i 
linberedningens många och arbetskrävande moment. Jonsson visar att 
arbetsdelningen mellan kvinnor och män var strikt organiserad och att 
denna arbetsdelning inte förändrades när näringen expanderade. En viktig 
förklaring till detta är att det fanns en växande grupp av obesuttna kvinnor, 
t.ex. soldathustrur, som kunde tas i anspråk för många av de arbetskrä
vande momenten. I ett pågående avhandlingsarbete vid historiska institu
tionen i Uppsala studerar även Rosemarie Andersson genusarbetsdelningen 
i Hälsingland, men under en tidigare period än Jonsson.8 

Den roll kvinnan har haft i arbetslivet i Bergslagen har också påverkat 
hennes roll på andra områden. Forskningsprojektet "Plebejerna på berget. 
Kulturförändringar i tidigindustriell bergslagsmiljö. Nora och Linde 
bergslagar 1600-1850", vid historiska institutionen i Uppsala, lyfter fram 
fyra viktiga områden där genusrelationerna kan antas ha varit annorlunda 
under tidigindustriell tid: 1. Familjemönster, 2. Konsumtionsmönster, 3. 
Tankesätt och manifest ideologi, 4. Brottslighet.9 Intressant är också att 
undersöka hur genusmönstret på dessa områden förändrades i och med 
industrialiseringen. 

1. Familjemönster Det fanns en nära koppling mellan produktionens 
sociala organisation och familjebildningen. Giftermålsmönster och bar
nafödande skilde sig jämfört med mönstren i rent agrara områden. Det är 

6 Kvinnans ställning enligt svensk lag behandlas i Gudrun Andersson Lennströms artikel "Makt 
och myndighet" i Gudrun Andersson Lennström & Marie Lennersand, Sprickor i muren, 
Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet, Opuscula Historica Upsaliensia 14, 
Uppsala 1994. 
7 Inger Jonsson, Linodlare, väverskor och köpmän. Linne som handelsvara och 
försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland, Uppsala 1994. 
8 Preliminär avhandlingstitel: "Genusarbetsdelning och hushållsstrategier i ett protoindustriellt 
område med järnbruk och omfattande linnehantering, Bjuråker, Hälsingland 1750-1850". 
9 Projektet är finansierat av HSFR och leds av docent Anders Florén. Dessutom deltar FK Gudrun 
Andersson och FK Linda Oja. 
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troligt att egendomslösa (t.ex. gruvarbetare) gifte sig tidigare, att frekven
sen av utomäktenskapliga barn var högre o.s.v. 

2. Konsumtionsmönster I protoindustriella områden hade människorna 
mer kontakt med marknaden än i agrara regioner och därför var konsum
tionen antagligen mer inriktad på statusartiklar. Internationell forskning 
har visat dels på kvinnors viktiga roll i hushållets konsumtion, dels på 
skilda genusmönster på detta område. 

I ett pågående avhandlingsarbete vid historiska institutionen i Uppsala 
studerar Ylva Hasselberg bl.a. skuld och statuskonsumtion hos 
brukspatronsgruppen under första halvan av 1800-talet.10 Hasselberg 
visar att det fanns en statuskonsumtion i denna grupp, d.v.s. en konsum
tion vars primära syfte inte var överlevnad utan att visa gruppens sociala 
status inför omvärlden. Vad gäller konsumtionsmönster hade arvssedvänj or 
stor betydelse i äldre tid. De genusspecifika arvssedvänjorna i Bergslagen 
studeras i ett pågående projekt av Maria Sjöberg vid historiska institutio
nen, Stockholms universitet. Sj Öberg föreläste över detta ämne vid Bergslag
ens kvinnodagar 1995. 

3. Tankesätt och manifest ideologi Det kan antas att den annorlunda 
produktionen i protoindustriella områden påverkade mäns och kvinnors 
sätt att se på världen och de manifesta ideologier de omfattade. Det handlar 
dels om kyrkans betydelse i Bergslagen, dels om de politiska ideologierna. 
En viktig del är den folkliga kulturen som t.ex. innehöll moment av magi 
som ej var accepterade av kyrkan. Vilka särskilda former av folkliga 
tankesätt fanns i Bergslagen? 

Linda Oj a studerar i ett pågående avhandlingsarbete vid historiska 
institutionen, Uppsala universitet, den folkliga magins roll inom den 
tidigmoderna folkkulturen.11 I Oj as studie berörs de särskilda magiska 
föreställningar som fanns i Bergslagen kring gruvor och smedjor, och de 
genusmönster som uttrycktes i dessa föreställningar. 

En viktig ideologisk aspekt är de föreställningar som fanns kring hur en 
kvinna borde vara, vilka dygder hon skulle ha. I sin föreläsning vid 
Bergslagens kvinnodagar behandlade Kekke Stadin de ståndsspecifika 
kvinnoideal som fanns i Sverige under äldre tid. 

Ett annat viktigt område att studera är de manifesta ideologier som 
fördes fram av de politiska partierna, och kvinnors deltagande i den 
politiska verksamheten. Gunnela Björk vid historiska institutionen, Stock
holms universitet, studerar kvinnorna i politiken i Örebro.12 Hon undersö
ker hur kvinnorna har organiserat sig i Örebro under 1900-talet. Studien 

10 Preliminär avhandlingstitel: "Mentala strukturer vid Furudals bruk 1800-1850". 
" Preliminär avhandlingstitel: "Inställningar till folklig magi i Sverige, ca 1600-1800". 
12 Preliminär avhandlingstitel: "När kvinnorna gick samman. Kvinnors kollektiva handlande. Exemplet 
Örebro 1900-1950". 
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gäller olika typer av organisering från partier, kvinnorörelser och fackför
eningar till husmodersföreningar. En annan viktig del i Björks studie är 
hur kvinnorna agerade i kommunalpolitiken i Örebro när de väl vunnit 
rösträtt och representation. Vid Bergslagens kvinnodagar föreläste Gun
nel Karlsson om kvinnor och politik under 1900-talet. I sin avhandling har 
hon studerat det socialdemokratiska kvinnoförbundets organisering och 
politiska kamp inom SAP.13 

4. Brottslighet I protoindustriella områden var de sociala spänningarna 
i samhället annorlunda än i agrara områden och kan antas ha lett till ett 
annorlunda brottsmönster. En hypotes är att kvinnors och mäns brottslig
het var mer lika än i rent agrara regioner. Kvinnornas rättssituation i 
Bergslagen studeras i ett pågående avhandlingsarbete av Gudrun Anders
son, som även föreläste över detta ämne vid Bergslagens kvinnodagar 
1995.14 Andersson undersöker två områden med olika näringsstruktur, det 
agrart dominerade Askers härad, Örebro län, samt Nora bergslagssocken. 
En av Anderssons hypoteser är att kvinnans starkare ställning i den 
protoindustriella produktionen gav henne en starkare rättslig ställning. Ett 
exempel är att kvinnorna i Bergslagen ofta företrädde hushållet inför 
domstol i ekonomiska ärenden som berörde hushållet. 

Den forskning om kvinnorna i Bergslagen som gjorts och görs är 
mycket intressant, men det finns även många viktiga problem kvar att 
studera. Arbetsgruppen för Bergslagens kvinnomuseum hoppas därför att 
ett museum med särskild inriktning på kvinnorna i Bergslagen skall bli en 
samlingspunkt för forskare och en inspirationskälla för att starta nya 
forskningsproj ekt. 

Bergslagens kvinnomuseum 
Varför uppkom idén att starta ett kvinnomuseum? Kvinnans situation i 
nutid och dåtid har de senaste 10-15 åren blivit alltmer belyst, men trots 
det har det varit svårt att få genomslag för detta på museerna. På 
majoriteten av svenska museer är kvinnorna fortfarande antingen osyn
liga eller utgör ett komplement till den "riktiga" historien.15 Om det finns 
kvinnor med är det oftast enbart som maka och mor. Detta är naturligtvis 
inte unikt för museerna, utan även allmänt inom historieskrivningen har 
kvinnorna länge varit frånvarande eller bara funnits med i ett komplette-

13 Gunnel Karlsson, Från broderskap till systerskap, Det socialdemokratiska kvinnoförbundets 
kamp för inflytande och makt i SAP, Lund 1996. 
14 Preliminär avhandlingstitel: "Sociala normer och maktrelationer. Kvinnor inför rätta i Asker 
och Nora, 1645-1725". 
15 Detta diskuteras av ekonomhistorikern Inger Jonsson som gjort en analys av några museer ur 
genusperspektiv: Det dolda budskapet. Kön och makt, kvinnor och män i museiutställningar, 
Arbetets museum och Riksutställningar, 1993. 
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rande kapitel i historieböckerna. Projektet Bergslagens kvinnomuseum är 
ett sätt motverka detta. Museet skulle sätta kvinnornas liv i Bergslagen i 
centrum och placera in kvinnorna i sitt historiska sammanhang. 

Det är naturligtvis viktigt att verka for att kvinnohistorien skall bli mer 
integrerad på de traditionella museerna, men för att nå det målet kan 
särskilda kvinnomuseer vara en framkomlig väg att visa kvinnornas 
mångfacetterade insats genom historien och att sätta in denna i sitt 
samhälleliga sammanhang. De konventionella museerna tyngs också 
alltför mycket av sin traditionella organisation, innehåll och ambition, och 
har kanske därför svårt att ta till sig det nya synsätt som genusteorin 
innebär. 

En annan viktig förutsättning för att idén om ett kvinnomuseum i 
Bergslagen väcktes är naturligtvis hur arbetslivet ser ut i Bergslagen idag. 
Projektet föddes ur en diskussion om vilken roll kvinnorna har spelat i 
arbetslivet historiskt, idag och kommer att spela i framtiden. Bergslagens 
näringsliv har under de senaste decennierna genomgått en mycket drama
tisk omvandling. Traditionella bruksnäringar har nästan försvunnit från 
området. Ett mycket tydligt exempel är gruvnäringen som under många 
hundra år var central för hela regionen, men som idag är helt borta. Denna 
omvandling har skapat stor arbetslöshet både bland kvinnor och män. 

En viktig ambition för arbetsgruppen för Bergslagens kvinnomuseum 
är att förankra projektet både i universitetsvärlden och i folkbildnings
verksamheten på lokalplanet. Museet skall förhoppningsvis kunna bli en 
plats för möten mellan forskare och historieintresserade kvinnor och män 
i Bergslagen. Bergslagens kvinnodagar var en sådan mötesplats som 
mötte stort gensvar hos de deltagande universitetsforskarna och hos dem 
som kom och lyssnade på föredragen. 

Hösten 1994 startade i Surahammar några forskningscirklar. De har 
arbetat enligt mottot gräv-där-du-står, d.v.s. de har framförallt studerat 
kvinnor som verkat i Surahammars kommun. En cirkel studerade ett 
kvinnoöde på 1700-talet. Kvinnan man studerat heter Sophia Christina 
Lilliestierna (1671-1744) och övertog Surahammars bruk 1726. 
Lilliestierna är ett intressant exempel på kvinnors verksamhet som bruks
ägare under 1600-1700-talen. Forskningscirkelns arbete kom att ligga till 
grund för ett skådespel som framfördes en kväll under Bergslagens 
kvinnodagar. 

De två cirklar som studerade 1800-talskvinnor valde båda kvinnoöden 
i de lägre samhällsklasserna. En forskningscirkel intresserade sig för 
Johanna Matilda Bäckman (1859-1944). Bäckman var gift med en gårds
smed vid Surahammars bruks lantbruk, men blev änka vid 3 5 års ålder och 
levde därefter ett arbetsamt och hårt liv. Hon fick ensam ansvaret för att 
försörja sig och sina fem små barn. Hon arbetade med att tvätta och baka 
åt herrskapsfolk och kunde tillbringa långa tider borta från barnen. 
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Bäckmans liv visar på hur hårt livet för en fattig änka var, och hur många 
olika arbetsuppgifter hon fick utföra för sin försörjning. Bäckman kalla
des Slaktar-Johanna eftersom hon var en mycket skicklig slaktare, vilket 
var ett tungt arbete. Hon arbetade även på en torvmosse som tillhörde 
Surahammars bruk. Den andra cirkeln som studerat 1800-talet undersökte 
Hedvig Abrahamsson (1870-1927). Abrahamssons liv presenterades för 
Virsboborna i en utställning på Virsbo bibliotek. 

Båda 1800-talscirklarna visar på betydelsen av lokalkännedom för att 
studera kvinnor i det nära förflutna. Arkivmaterialet är ofta fattigt när det 
gäller arbetarkvinnor på 1800-talet och därför är muntliga uppgifter och 
bevarade föremål som finns hos släktingar ovärderliga för att få kunskap 
om dessa kvinnor. När man studerar kvinnoöden längre tillbaka i historien 
måste man däremot helt lita till det skriftliga källmaterialet och det är 
därför svårt att studera kvinnorna i lägre samhällsklasser i äldre tid. Att 
den forskningscirkel som ägnade sig åt 1700-talet kunde få fram resultat 
berodde på att de studerade en adelskvinna som efterlämnat många spår 
i källorna. 

Bergslagens kvinnomuseum visade under sommaren och böljan av 
hösten 1995 sin första temautställning "Hundra trettio meter underjord". 
Utställningen skapades av producenten Eva Persson tillsammans med 
konstnären Beatrice Hansson och historikern Håkan Henriksson. 
Henrikssons uppsats om kvinnorna i gruvarbetet utgjorde underlag för 
arbetet.16 

Utställningen visades i en före detta elverkstad på Surahammars gamla 
bruksområde och gestaltades med stor noggrannhet i detaljerna. 
Gruvgången som byggdes hade de mått som gruvgångar hade på 1800-
talet. Stegen inne i utställningslokalen hade de exakta måtten som äldre 
gruvstegar. Utanför utställningsbyggnaden lades en 133 meter lång stege 
ut som skulle visa hur djupt kvinnor och män klättrade ner i gruvan i 
Dalkarlsberget. Denna noggrannhet i detaljerna gav besökaren en upple
velse av hur det var att arbeta i en gruva på 1800-talet. 

Handlingen i utställningen kretsade kring en olycka som inträffade i 
Östra Rymningsgruvan i Dalkarlsberget på kvällen den 17 oktober 1836. 
Genom gruvbolagets olycksberättelse och räkenskaper har Håkan Henriks
son fått fram exakt hur olyckan gick till och vilka kostnader man hade för 
gravöppning, svepning, gravöl m.m. Dessutom redovisas i källorna de 
ekonomiska bidrag de efterlevande till dem som förolyckats fick från 
bolaget. Alla dessa fakta gestaltades mycket suggestivt i den gamla 
elverkstaden. 

16 Håkan Henriksson, a.a. 
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Bergslagens kvinnomuseums ambition att bli en mötesplats för både 
universitetsutbildning och folkbildning uttrycks även med denna bok. Det 
stora intresse som väcktes av föreläsningarna i Surahammar juni 1995 har 
inspirerat till att låta även andra ta del av dem. De fem föredragen 
presenteras här i den form de framfördes i Surahammar. Genom att 
publicera dessa kommer förhoppningsvis fler att intressera sig för ett nytt 
och spännande forskningsfält: kvinnorna i Bergslagen. 
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