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PRESSMEDDELANDE 2018-06-15 

 

Från Systembolaget till vitrinskåp i valnöt och mahogny 

Möbel- och inredningssnickaren Amirion Evén, 43, fick på torsdagen beskedet att han har klarat provet 

för gesällbrev i möbelsnickaryrket. För Amirion, som precis har avslutat två års studier på 

yrkeshögskolan Hantverksakademin i Stockholm var det ett fint kvitto på de dryga 400 timmar han har 

lagt ner på att tillverka sitt gesällprov, ett vitrinskåp i valnöt och mahogny. 

Möbel- och inredningssnickaren Amirion Evéns karriär inom snickeri började på komvuxutbildningen 

Möbelsnickarskolan som Vilunda gymnasium drev i Upplands Väsby. Amirion tog tjänstledigt från sitt arbete på 

Systembolaget för att kunna studera möbelsnickeri på heltid 2007–2009. 

Efter studierna fortsatte Amirion på Systembolaget och provade även på att driva egen firma en tid. Våren 2016 

träffade han en gammal klasskompis från Möbelsnickarskolan som tipsade honom om Hantverksakademin. 

Några månader senare började två år av utbildning, där fyra dagar per vecka har tillbringats hos snickarmästaren 

Jan Pettersson på Janax Snickeri och en dag i veckan i skolan tillsammans med lärlingar inom andra smala 

hantverksyrken såsom: skrädderi, segelmakeri, smide och hattmakeri. Då har lärlingarna läst teoretiska ämnen 

som: juridik för hantverksföretagare, ekonomi, marknadsföring och estetisk fördjupning för att, om de vill, kunna 

driva egna företag efter examen, då de som klarar alla kurser också får ett ”Europass” som gör det lättare att söka 

jobb i Europa. 

   - Jag är oerhört glad och stolt över att Amirion har klarat gesällprovet, säger Hantverksakademins rektor Bengt 

Johansson Mångberg. Från skolan har vi gjort vårt bästa att tillsammans med hans handledare, Jan Pettersson, 

stötta Amirion i hans ambition att avlägga gesällprov. 

Arbetet med gesällprovet, ett vitrinskåp i valnöt och mahogny inleddes med att Amirion tillsammans med sin 

mäster valde ut ritningen ur Möbelinstitutets katalog ”Gesällprovsritningar”. Ritningarna i katalogen är utvalda 

för att sätta den aspirerande gesällens kunskap rejält på prov vad gäller såväl material, teknik, verktyg, maskiner 

etc. 

   - Jag tyckte att det var det finaste skåpet. Det var så nätt och fint, kommenterar Amirion valet. 

Drygt 400 timmars arbete senare är skåpet klart och belönat med 4,4 poäng av 5 möjliga. Sjukdom och sena 

materialleveranser gjorde att skåpet tog längre tid än planerat att tillverka än planerat, vilket drog ner poängen 

något. 

   - Jag är jättenöjd. Jag trodde inte att jag skulle klara det, säger den nyblivna gesällen Amirion och framhåller 

både den stöttning han har fått från sin mäster Jan Pettersson och de tekniker han lärde sig av lärarna på den nu 

nedlagda Möbelsnickarskolan i Upplands Väsby som framgångsfaktorer. 

   - Möbelsnickarskolan var helt nödvändig, annars hade jag inte klarat det, konstaterar Amirion som tycker det 

är synd att skolan har lagts ner. 

   - Nu söker jag jobb. Jag vill gärna jobba som möbel-, inrednings- eller specialsnickare, säger Amirion Evén om 

de närmaste planerna. 

Och den 7 november väntar den högtidliga gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms stadshus, då 

Amirion ska få ta emot sitt välförtjänta gesällbrev. 



 

 
 

STOCKHOLMS HANTVERKSFÖRENING 
Vasagatan 46, 111 20 Stockholm | 08-442 78 40 | stockholm@hantverkarna.se | www.hantverkarna.se/stockholm 

 

 

För mer information kontakta: 

Johan T Sterndal, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 08-442 78 41, e-post: 

johan.sterndal@hantverkarna.se  

Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: 

caroline.eriksson@hantverkarna.se  

Amirion Evén, möbelsnickargesäll, tel. 0708-89 12 68, e-post: amirioneven@gmail.com 

 

 

Hantverksakademins yrkeshögskola i Stockholm bedriver lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk. Hantverksutbildningen 

kombinerar lärande på arbetsplats med teoriundervisning i skolan. www.hantverksakademin.se 

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen 

och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl 

fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. www.hantverkarna.se/stockholm  

Kriterier för gesällbrev i möbelsnickaryrket 
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