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PRESSMEDDELANDE Stockholm 2018-11-08 

 

Möbelsnickare blev Årets gesäll 

Under onsdagens gesäll- och mästarbrevsutdelning i Stockholms Stadshus utsågs möbelsnickaren 
Jonas Berglund, 30 år, till Årets gesäll. Jonas kommer från Lucksta strax söder om Matfors, och är 
nu verksam i Fiskars i södra Finland. Stipendiet på 20 000 kronor tänker Jonas använda för att 
studera gamla hantverkstekniker och verktyg och hur de kan kombineras med moderna tekniker. 

Under onsdagskvällen ägde den årliga Gesäll- och mästarbrevsutdelningen rum i ett fullsatt Stockholms 
Stadshus, där över 300 hantverkare mottog sina gesäll- och mästarbrev under högtidliga former. En av 
kvällens höjdpunkter var utnämningen av Årets gesäll. I år gick utnämningen till möbelsnickaren Jonas 
Berglund, 30, som utöver titeln fick motta ett stipendium på 20 000 kronor. Stipendiet kommer han att 
använda till att lära sig mer om hur och när äldre tekniker och handverktyg som stämjärn och hyvel kan 
användas i kombination med moderna tekniker och verktyg. Drömmen är att kunna göra det hos den 
ansedda finsnickaren Teis Dick Abrahamsen som är verksam i Köpenhamn. 

   - Jag vill använda mitt stipendium till att finansiera en praktikperiod hos en eller flera hantverkare som är 
förebilder för hur jag själv skulle vilja jobba i framtiden. Teis Dick Abrahamsen kombinerar traditionella 
hantverkstekniker och handverktyg med moderna maskiner och tekniker, säger Jonas Berglund. 

Jonas Bergström kommer ursprungligen från Lucksta strax söder om Matfors, där han bodde tills det var 
dags att börja gymnasiet i Sundsvall. Redan då var det snickeri, men byggnadssnickeri som gällde. Jonas har 
alltid gillat att bygga och skapa, oavsett material. Trä och verktyg har dock alltid funnits hemma, då hans 
pappa var finsnickare. 

   - Vi har alltid byggt våra egna grejer. Det var skateboardramper, leksaker och möbler, berättar Jonas. 

Länge sökte Jonas sin nisch inom snickeriet. Byggnadssnickeriet var inte tillräckligt för Jonas som är mycket 
noggrann. Det var först när han kom in på Malmstens som pusselbitarna föll på plats. Något som inte minst 
hans gesällprov, skåpet ”Mosi” formgivet i samarbete med Arna G Magnúsdóttir, visar. Jonas belönades 
med den ovanliga stora belöningsmedaljen, som bara utdelas till den som får betyget 5,0. 

Mosi, som är isländska för mossa, är ett skåp för att samla minnen. En speciell plats för de där sakerna med 
affektionsvärde som annars försvinner i någon låda. Det är tillverkat i valnöt, körsbär, björk, lönn och ask. 
Väven är skapad av textilkonstnären Sarah Luna i ull och silke. 

   - En gesällmöbel är ett stort projekt som stundvis är väldigt utmanande. När vi ritade Mosi var det därför 
viktigt för mig att det skulle vara en lustfylld möbel att tillverka. Det resulterade i ett litet skåp fyllt med 
mekaniska inslag och vackra detaljer i trä som utmanade mig som möbelsnickare, berättar Jonas. 

Under utbildningen på Malmstens praktiserade Jonas på Nikari, en småskalig producent som gör 
högkvalitativa designmöbler. Företaget som ligger i den gamla bruksorten Fiskars i Finland är sedan augusti 
i år Jonas arbetsgivare. De var så nöjda med hans insatser under praktiken att han fick erbjudande om jobb. 
Jonas trivs bra både på jobbet och på orten som hyser många hantverkare och konstnärer, men en liten 
avstickare till Köpenhamn kommer det att bli så småningom, för att studera Teis Dick Abrahamsen. 



 

 
 

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

 

I sin motivering skriver juryn från Stockholms Hantverksförening: ”I den moderna hantverkarens vardag är 
maskiner en ovärderlig hjälp, men det finns fortfarande moment där handverktyg är oöverträffade för att uppnå designerns eller 
formgivarens vision. Som Årets gesäll har Stockholms hantverksförening i år valt en hantverkare som vill fördjupa sig i hur 
det går att kombinera traditionella hantverkstekniker och handverktyg med moderna maskiner och tekniker. Genom att 
blanda gamla hantverkstraditioner med nya metoder och influenser tar Jonas Berglund finsnickeriyrket in i framtiden.” 

   - Jonas Berglund uppfyller alla de kriterier som ställs för att bli Årets gesäll. Utöver hantverksskicklighet 
har han visat särskilt engagemang och ambition för sitt hantverk, ett hantverk som är av stor betydelse för 
att bevara det unika nordiska design- och hantverksspråket, kommenterar Johan T Sterndal, VD Stockholms 
Hantverksförening. 

 

Årets gesäll 2007–2017 

- 2007 Lars Rasmussen, gitarrbyggare 
- 2008 Patrik Claesson, målare 
- 2009 Christina Malmsten, sadelmakare 
- 2010 Helena Henriksson, bagare/konditor 
- 2011 Karolina Stenfelt, möbelsnickare 
- 2012 Joakim Grahn, gitarrbyggare 
- 2013 Ane Löser, konstbrodös 
- 2014 Erik Söderqvist Mård, urmakare 
- 2015 Maria Jufvas, handvävare/konstvävare 
- 2016 Emma Aronsson, florist 
- 2017 Karl Sjögren, träbildhuggare 

 

Kriterier för stipendiet Årets gesäll: 
Stipendiet Årets gesäll ska användas till gesällens vidareutbildning. Stipendiet ska alltså i första hand 
användas till förkovran inom yrket genom exempelvis studier, praktik eller resa. En resa skulle kunna 
jämföras med den gamla traditionens gesällvandringar. I andra hand uppmärksammas de som vill utveckla 
sitt gesällarbete/prov. Stipendiet kan inte användas för att starta företag. 

 

Om Gesäll- och mästarbrevsutdelningen: 
Gesäll- och mästarbrevsutdelningen äger alltid rum den första onsdagen i november. Stockholms 
Hantverksförening, Hantverkarna Stockholm, har arrangerat utdelningen av gesäll- och mästarbrev i Blå 
Hallen sedan 1951 – och i drygt 100 år innan dess, men då under enklare former. 

 

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  
Jonas Berglund, Årets gesäll, tel. 0730-54 67 60, e-post, jonasbrglund@gmail.com 
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Följ Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i sociala medier: #GMU18  #riktighantverkare 

 

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 


