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PRESSMEDDELANDE 2019-11-07 

 

Kulturvårdande hantverkare fick medalj för utmärkt 
yrkesskicklighet 

Under gårdagens gesäll- och mästarbrevsutdelning i Stockholms stadshus fick två 
framstående hantverkare ta emot Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för utmärkt 
yrkesskicklighet av första storleken i silver: tapetserarmästare Bengt Pettersson och 
tapetmakare Mats Qvarfordt, båda verksamma på Södermalm i Stockholm och 
medlemmar i Stockholms Hantverksförening. 

   – Det är en ära att få dela ut dessa medaljer till Bengt Pettersson och Mats Qvarfordt. Vi vill premiera 
händernas skicklighet och blicken för färg, form och skönhet samt uppmärksamma hur gamla 
hantverkstraditioner förs in i samtiden och framtiden, säger Kungl. Patriotiska Sällskapets ständiga 
sekreterare Kjell Blückert. 

Tapetserarmästare Bengt Pettersson har arbetat som tapetserare i drygt 70 år. Idag är han 90 år och arbetar 
fortfarande. Han började som lärling hos sin far Gustav Pettersson på 1940-talet och tog över sin fars 
tapetserarfirma på 1970-talet. Gustav Pettersson öppnade sin verkstad 1915, så Bengts firma torde vara en 
av de äldsta i Stockholm, kanske hela Sverige. 

   – Bengt besitter en oerhörd kunskap. Han har en nyfikenhet på det nya och har samtidigt sina rötter 
stadigt i de traditionella metoderna. Han delar gärna med sig av sina kunskaper och har tagit emot många 
lärlingar genom åren. Bengt Pettersson har spelat en oerhört viktig roll i att föra viktig kunskap vidare till 
framtida generationer och för att kunna ha en mer hållbar konsumtion, säger Nicole Pluntke, VD för 
Stockholms Hantverksförening. 

Tapetmakare Mats Qvarfordt har en träutbildning i botten och vidareutbildade sig sedan till tapetmakare på 
Hantverksakademin. I samband med denna utbildning fick han lärlingsplats hos Birgit Burström som var 
hans mäster i sju år med start 2004. 2011 tog Mats över hennes tapetmakeri, Handtryckta Tapeter 
Långholmen AB, där han erbjuder rekonstruktion och nytryck av tapeter efter gamla tapetfragment. Det 
finns även en stor kollektion av nyproducerade 1700-, 1800- och 1900-talstapeter, bårder och rullgardiner 
samt tusentals originaltapetrullar från i stort sett hela 1900-talet. 

   – En lång tid har det handlat om att producera nytt, nytt, nytt. Ut med det gamla och in med det nya. Där 
har Matz Qvarfordt och Handtryckta Tapeter spelat en viktig roll att bevara och återskapa de tapeter som 
funnits i svenska hem – såväl slott som stugor. Något som är viktigt för såväl vårt kulturarv som vår historia, 
kommenterar Nicole Pluntke. 

Medaljerna delades ut under Gesäll- och mästarbrevsutdelningen som arrangerades av Stockholms 
Hantverksförening i Stockholms stadshus den 6 november. Utdelare var Christina von Arbin, vice 
ordförande för Kungl. Patriotiska Sällskapet. 
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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 
Kjell Blückert, ständig sekreterare, Kungl. Patriotiska Sällskapet, tel. 070-278 76 62, e-post: 
kjell.bluckert@kungligapatriotiskasallskapet.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 


