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PRESSMEDDELANDE 2019-05-21 

 

Se hantverkare arbeta i skyltfönstret 

Under vecka 21 och 22 kan förbipasserande se väskmakarlärlingen Roar Sörli arbeta i ett 
skyltfönster på Götgatan 59 på Södermalm. När Roar inte sitter i fönstret visas foton av 
lärlingsarbeten i många olika hantverksyrken samt olika hantverksföremål tillverkade av lärlingar 
på Hantverksakademin. Det hela är en del i arbetet med att uppmärksamma Hantverksakademins 
examensutställning på Galleri Bellman den 31 maj till den 2 juni. 

Den 31 maj till den 2 juni har yrkeshögskolan Hantverksakademins avgångselever examensutställning på 
Galleri Bellman. Inför utställningen sitter en av eleverna, väskmakaren Roar Sörli, i ett skyltfönster på 
Götgatan 59. Där visar han hur han arbetar med att tillverka väskor och andra lädervaror för hand. 

Även när Roar inte arbetar i skyltfönstret finns möjlighet att se resultat av lärlingarnas arbeten på de foton 
och föremål som visas i fönstret. 

Hantverksakademin är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom traditionella hantverk. Skolan erbjuder 
lärlingsutbildning inom 80 olika hantverksyrken. Utbildningen avslutas med en utställning av lärlingarnas 
examensarbeten. I årets utställning deltar 20 hantverkare inom 13 olika hantverk. 

Bengt Johansson-Mångberg är rektor för Hantverksakademin. 

   - Jag rekommenderar alla som vill ha koll på morgondagens hantverkare att besöka utställningen på Galleri 
Bellman. Det är oerhört inspirerande att se alla olika hantverksarbeten som lärlingarna har skapat med stor 
kreativitet och skicklighet, säger han. 

 

Då kan du se Roar arbeta i skyltfönstret: 
Onsdag 22 maj kl. 9-13 
Måndag 27 maj kl. 9-13 
Tisdag 28 maj kl. 9-13 

(Tiderna är ungefärliga. Roar kan avsluta något tidigare om solen ligger på, då det kan bli väldigt varmt i 
fönstret.) 

Se Roar i skyltfönstret! Länk till film på Instagram: https://www.instagram.com/p/BxRqtT9By-z/  

 

Utställningens öppettider på Galleri Bellman, Bellmansgatan 9: 
Vernissage fredag 31 maj kl. 14-18 
Lördag 1 juni kl. 11-16 
Söndag 2 juni kl. 11-16 

 

https://www.instagram.com/p/BxRqtT9By-z/
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För mer information kontakta: 
Nicole Pluntke, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 070-493 93 72, e-post: 
nicole.pluntke@hantverkarna.se  
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: 
caroline.eriksson@hantverkarna.se  

 

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.hantverkarnastockholm.se 

 

Deltagande hantverkare: 

Attributmakare 
Robin Nilssen 

Båtbyggare 
Mattias Falkenmark 

Damskräddare 
Anna Yu Gerholm 

Dekormålare 
Vera Theander 

Fönsterhantverkare 
Anna Ehnfors 

Guldsmed 
Andrea Antonucci 
Petra Jordansson 
Gabriella Nilson 
Ellen Ryen 

Kakelugnsmakare 
Anna Persson 

 

 

 

Krukmakare 
Charlotte Wikström 

Maskör 
Camille Andreasson 

Skomakare 
Lisa Maria Sundvall 

Tapetserare 
Ingrid Bergh 
Sofia Färnström 
Jonas Grass Moberg 
Maria ”Lolo” de Lourdes Limon Sanches de 
Tagle 

Timmerman 
Dennis Isaksson 
Tobias Cattrall 

Väskmakare 
Roar Sörli 
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