
Utställning: Inez Brandström och VÄVSTUGAN. 

Vid Hofors Hembygdsförenings ”Förjulsfest” den 11 dec. 1977. 

    K.E. 

 

 

 

INEZ BRANDSTRÖM har förestått VÄVSTUGAN i Hofors sedan den startades år 1958, och hon 

var tillsammans med Ruth Skoglund initiativtagare till verksamheten. Hofors 

Samarbetskommitté har stått bakom såsom ansvarigt organ och SKF har välvilligt ställt lokal 

till förfogande. Numera är kommunen ansvarig för Vävstugans lokal. 

Inez stora intresse för vävningen började redan i barndomshemmet då hon fick hjälpa sin 

Mor med vävarna. År 1936 gifte hon sig med Jonas Brandström och bosatte sig med honom, 

hund, vävstol och så småningom barn i Jonas barndomshem på 1 rum och kök i Hammaren 4 

(nu rivet). Där har hon hjälpt många Hoforsbor med olika vävnader och även gått runt i 

samhället och ”satt upp vävar”. 15 år bodde de där men köpte 1951 en fastighet i 

Björkhagen och flyttade dit – och vävningen fortsatte.  

 

1958 blev då Inez föreståndare för VÄVSTUGAN och den förlades till en början i det s.k. 

Kärringhäktet, Hantverkarg.4 (nu rivet). Telegraf och Post hade även haft lokal där och strax 

före vävstugan hade det varit koksupplag, så ivriga Hofors-kvinnor skurade flera dagar för att 

kunna flytta in skänkta och upplånade vävstolar.  

 

Till en början arbetade Inez med timpenning men sedan 1968 har hon arrenderat 

verksamheten. När Kärringhäktet revs, i samband med kyrkobygget, fick vävstugan den lokal 

på Staketgatan där den nu är inrymd. Harry Brandhill har ritat och målat skylten, som hänger 

ovanför ingångsdörren: ”Sy och Vävstuga”. Systuga har även funnits på övre våningen, även 

den igångsatt av Samarbetskommittén. Vävstugans vävstolar har efter hand bytts ut och f.n. 

finns 13 stolar och en bandvävstol.  

 

Verksamheten har varit och är mycket livlig och uppskattad och otåliga är de metrar, som 

vävts av vävsugna kvinnor. T.o.m. karlar har setts där ibland – svingande skytteln och matt-

skidan. Inez har haft många kurser i vävning, åt olika studieförbund i Hofors, då intresserade 

fått sina första lärospån och ”blodad tand”. Ett 10-tal Hoforsdräkter har även vävts på 

Vävstugan. 

 

Inez fyllde 75 år den 26 nov. 1977 och tycker att det kan vara lagom att överlämna 

tömmarna. Jonas med sina 79 år på nacken har kanske också tröttnat på att vara ”förste 

rumphållare”. 

 

 



 

Vi gläds med Inez åt att en lämplig föreståndarinna är utsedd från 1 jan. 1978 så att 

VÄVSTUGAN även i fortsättningen får leva till gagn för Hoforsborna. 

Tack Inez och Jonas! 

Välkommen Nanny Sjöblom! 

  K.E. 

 


