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PRESSINBJUDAN 2021-10-28 

 

19 framstående hantverkare från Västra Götaland får ta 
emot gesäll- och mästarbrev i Blå hallen 

Den 3 november får 177 hantverkare, varav 19 från Västra Götaland, inom 37 hantverksyrken ta 
emot sina gesäll- och mästarbrev som vittnar om deras hantverkskunnande och yrkesskicklighet. 
Utdelningen sker i Blå hallen under ledning av Li Pamp. Representanter från media inbjuds att 
närvara. 

Första onsdagen i november arrangerar Hantverkarna Stockholm Sveriges största gesäll- och 
mästarbrevsutdelning i Blå hallen i Stockholms stadshus. Från Västra Götalands län deltar hantverkare från: 
Borås, Falköping, Göteborg, Dals Långed, Hjo, Ed, Moholm, Tidaholm, Tibro, Tidaholm, Kinnahult, Skara, 
Lerum, Skövde och Munkadal. 

Gesäll- och mästarbrev är bevis på kunskap, erfarenhet och ett erkännande inom olika hantverksyrken. För 
företagare och konsumenter är det en garanti och stämpel för god och hög kvalitet. För första gången utdelas 
gesällbrev i dräktsömnadsyrket, en mångårig svensk tradition att sy folkdräkter, men som fram till nu inte 
har haft sitt eget gesällbrev. 

För att bli antagen som gesäll krävs att lärlingen genomgått en omfattande teoretisk och praktisk utbildning 
och ofta inför en granskningsnämnd av erkända experter inom hantverket avlagt godkänt gesällprov. Medalj 
delas ut i vissa yrken och bara till de som har minst betyget 4,5. Möbelsnickaren Jacob Falk och slöjdaren 
Maria Lindberg från Göteborg samt gesällen i bagar- & konditoryrket Viktoria Tiberg från Tibro får ta emot 
den så kallade Lilla belöningsmedaljen i silver. 

För mästarbrev krävs ”skicklighet och erfarenhet”, minst sex år i yrket samt kunskap i bokföring och 
kalkylation. Det finns särskilda bestämmelser för varje yrke. Hovslagaren Elin Bäcklund från Lerum, den 
första kvinnan i Sverige att bli mästare i yrket uppmärksammas. Lisa Franzén från Göteborg har tidigare 
tagit emot mästarbrev i hattmakaryrket. Nu får hon motta sitt mästarbrev i modistyrket. 

För mästarbrev krävs ”skicklighet och erfarenhet”, minst sex år i yrket samt kunskap i bokföring och 
kalkylation. Det finns särskilda bestämmelser för varje yrke. 

   - I en SIFO-undersökning som Hantverkarna Stockholm genomförde under våren 2020 framgick att 
stockholmarna vill konsumera mer hållbart, men de är osäkra på hur de ska göra. Ett sätt kan vara att anlita 
lokala hantverkare med gesäll- och mästarbrev. Jag är stolt att få dela ut bevis på alla dessa hantverkares 
skicklighet, kommenterar Stefan Fritzdorf, ordförande för Hantverkarna Stockholm och kvällens 
brevutdelare. 

   - För Hantverkarna Stockholm är utbildning av hantverkare en viktig och prioriterad fråga, oavsett om 
det gäller gymnasieutbildning eller mästarbrev. Därför är vi så glada att arrangera Sveriges i särklass största 
gesäll- och mästarbrevsutdelning. Att få ta emot ett gesäll- eller mästarbrev är en viktig milstolpe i varje 
riktig hantverkares karriär, säger Anders ”Kullen” Havdelin, VD för Hantverkarna Stockholm. 
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Under kvällen koras även Årets Gesäll, en utmärkelse som möjliggör för en gesäll att fördjupa sig i sitt yrke. 
Dessutom utdelas Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för utmärkt yrkesskicklighet av första storleken i 
silver samt Märta Måås-Fjetterström-stipendiet. 

Representanter från media är välkomna att delta i evenemanget. Då Stadshuset är ett skyddsobjekt behöver 
närvaro anmälas senast dagen innan till kommunikationschef Caroline Eriksson. 

 

Program 

17.45 Dörrarna öppnas 

18.30 Gesäll- och mästarbrevsutdelningen börjar 

Ca 20.30 Ceremonin avslutas 

Därefter Mottagning med bubbel och kanapéer i Gyllene salen 

22.00 Evenemanget slutar 

 

Utdelare: Stefan Fritzdorf, ordförande Hantverkarna Stockholm 
Konferencier: Li Pamp 

 

Om Gesäll- och mästarbrevsutdelningen 

Gesäll- och mästarbrevsutdelningen äger alltid rum den första onsdagen i november. 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. 2020 skedde utdelningen digitalt. 

 

För mer information kontakta: 

Caroline Eriksson, kommunikationschef Hantverkarna Stockholm, tel. 070-432 89 40, e-post: 
caroline.eriksson@hantverkarna.se 

 

Bilder 

Fotograf Jason Andersson kommer finns på plats under kvällen. För beställning av specifika bilder 
kontakta honom, tel. 070-267 28 00, e-post: info@jasonandersson.se. Debitering enligt gällande taxa. 
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Följ Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i sociala medier 

• #GMU21 
• #riktighantverkare 
• #hållbarthantverk 

 

Hantverkarna Stockholm, 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. hantverkarnastockholm.se 

 
 
Deltagande hantverkare från Västra Götalands län 

Martina Ellerstrand, Borås, Guldsmedsyrket (Gesäll) 

Tommy Arvidsson, Falköping, Hovslagaryrket (Gesäll) 

Jacob Falk, Göteborg, Möbelsnickaryrket (Gesäll, Lilla belöningsmedaljen i silver) 

Maria Lindberg, Göteborg, Slöjdaryrket – Trä (Gesäll, Lilla belöningsmedaljen i silver) 

Elsa Starkerud, Dals Långed, Tapetseraryrket (Gesäll) 

Emelie Friberg, Hjo, Tapetseraryrket (Gesäll) 

Lars Olav Gyldenloewe-Nohr, Ed, Tapetseraryrket (Gesäll) 

Sandra Oit, Moholm, Tapetseraryrket (Gesäll) 

Sebastian Isemo, Göteborg, Tapetseraryrket (Gesäll) 

Sofia Forsberg, Göteborg, Tapetseraryrket (Gesäll) 

Josefine Rundberg, Dals Långed, Tapetseraryrket (Gesäll) 

Elin Andersson, Tidaholm, Bagar- & Konditoryrket (Gesäll) 

Viktoria Tiberg, Tibro, Bagar- & Konditoryrket (Gesäll, Lilla belöningsmedaljen i silver) 

Charlotte Håkanson, Kinnahult, Fotografyrket (Gesäll) 

Erik Brax Elvmarker, Skara, Fotografyrket (Gesäll) 

Elin Bäcklund, Lerum, Hovslagaryrket (Mästare) 

Lisa Franzén, Göteborg, Modistyrket (Mästare) 

Gunnel Andersson, Skövde, Handvävaryrket (Mästare) 

Rosanna Hansson, Munkedal, Frisöryrket (Mästare) 


