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Miljonregn över unga hantverkare och
konsthantverkare

45 stipendiater får dela på över 1,4 miljoner kronor när Fabrikör J.L. Eklunds
Hantverksstiftelse delar ut årets stipendier. 80,5 procent av stipendiaterna är
kvinnor.

Textilkonstnärer, guldsmeder och snickare finns bland de 45 stipendiater som
får dela på drygt 1,4 miljoner kronor som delas ut av Fabrikör J.L. Eklunds
Hantverksstiftelse i årets stipendierunda.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns
denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig.
Fabrikör J.L. Eklunds donation bottnade i en innerlig önskan att främja
yrkesskickligheten i landet för att därigenom rädda så mycket som möjligt av
den rådande hantverkskulturen till ”de unga förmågor, som ännu vilja lära ett
hantverks alla finesser samt att alltjämt kunna frambringa den utsökta elegansen,
hållfastheten och formen hos det framställda arbetet”.

Stipendiet riktar sig till unga som redan har en hantverks- eller
konsthantverksutbildning och som vill förkovra sig i sitt hantverks- eller
konsthantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för
fortbildning. Med hjälp av stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds
Hantverksstiftelse kan de utveckla sin yrkesskicklighet. Stipendierna avser
fortsatt utbildning på skolor i Sverige eller utomlands och även praktik hos
skickliga läromästare.

- Det är en fröjd att få ta del av alla stipendiaters ansökningar och kunna
hjälpa dem att vinna mer kunskap och yrkesskicklighet, säger Jan Pettersson,
ordförande för Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse.



Behovet av hantverkare, som genom kvalificerad fortbildning skaffat sig den
yrkesskicklighet som krävs för att bli framgångsrik inom sitt yrke, har sedan
stiftelsens tillkomst vuxit. Inte minst på senare år, när välståndsutvecklingen
ökat med starkare köpkraft för fler i kombination med förnyat intresse för
hållbarhet, kvalitet, form och för att vårda svenskt kulturarv.

Ett av kriterierna för att få stipendium från stiftelsen är att stipendiaten ska
avse utöva sitt yrke i Sverige. Ett mycket framsynt kriterium av Fabrikör
Eklund, tycker Jan Pettersson:

- Efterfrågan på riktigt och närproducerat kvalitetshantverk ökar i samhället.
Det handlar inte bara om en önskan om att ha snygga saker, utan om en
genuin vilja att konsumera hållbart. Köper du produkter eller tjänster av en
riktig hantverkare är ofta inköpspriset högre, men priset utslaget på
livslängden blir inte sällan avsevärt lägre – både för egna plånboken och för
miljön.

Kriterier för stipendiet
Enligt dagens tolkning av stiftelsens stadgar beviljas stipendier för:

• unga hantverkare, som under ansökningsåret fyller högst 35 år,
med förkunskaper motsvarande tre års utbildning i yrket
jämförbara med kraven för gesällprov, d v s minst två års teori
och ett års praktik

• förkovran, ytterligare utbildning i yrket eller komplettering av
yrkeskunskaper

• utbildning eller praktik som pågår i minst tre månader på heltid
• högst ett år varefter ny ansökan fordras
• utbildning som innebär en utveckling av något hantverksyrke
• svenska medborgare som avser utöva sitt yrke i Sverige

Årets stipendiater

Namn Yrke Ort Län

Jonasson, Johan Möbelsnickare Tjurkö Blekinge län

Melin, Emelie Textilkonstnär Garpenberg Dalarnas län

Bratt, Helena Konsthantverk Rengsjö Gävleborgs län



Albertsson,
Klara

Textil konsthantverkare,
konstnär

Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Hedin, Ellen Design, Trähantverk Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Karlsson,
Emmie

Scenkostymör Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Kauppi, Karin Textilkonstnär Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Krantz, Amanda Keramikkonst Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Molin, Terese Textilkonstnär Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Roth, Anna Möbeldesigner Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Toresson,
Sophie

Textil konsthantverkare Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Wallstedt, Sara Smyckeskonstnär Göteborg Hallands län,
Västra Götalands
län

Davidsson, Olof Möbelsnickare Färjestaden Kalmar län

Engström,
Sebastian

Möbelsnickare Mörbylånga Kalmar län

Persson, Julia
Katarina

Keramikkonstnär Oslo Norge

Stige, Tigra Guldsmed Lund Skåne län

Snellman,
Leona

Maskör Malmö Skåne län

Johansson,
Alexandra

Konsthantverkare, keramik och
glas

Bromma Stockholms län



Dahlin, Cornelia Keramiker Hägersten Stockholms län

Fredin, Maja Textilkonstnär Hägersten Stockholms län

Fritz, Judit Konsthantverkare Hägersten Stockholms län

Helsing, Gustaf Konsthantverk, vävning Hägersten Stockholms län

Knudsen,
Pernille

Textilt hantverk Hägersten Stockholms län

Lasthein, Vera Keramiker/ konsthantverkare/
konstnär

Hägersten Stockholms län

Sellergren,
Malin

Dekorationsmålare med
konstnärlig inriktning

Lidingö Stockholms län

Karlsson, Linn Handvävare/ textilformgivare Nacka Stockholms län

Blomqvist,
Mimmi

Keramiker och formgivare inom
keramik, glas, trä och   textil

Nacka/Kvarn
-holmen

Stockholms län

Dolk, Mira Konservator med inriktning
moderna material

Skärholmen Stockholms län

Mårtensson,
Truls

Keramiker/Konsthantverk Skärholmen Stockholms län

Eriksson,
Liselotte

Möbeldesigner Solna Stockholms län

Envall, Matilda Konsthantverkare/ designer
inom mode

Stockholm,
Djurgården

Stockholms län

Haller, Siri Inredningsarkitekt och
Möbeldesign

Stockholm,
Gröndal

Stockholms län

Matei, Linea Textilkonstnär Stockholm,
Liljeholmen

Stockholms län

Funkquist, John Möbelsnickare/
Möbelformgivare

Stockholm,
Södermalm

Stockholms län

Harström, Anna Konsthantverkare, keramiker Stockholm,
Södermalm

Stockholms län

Jakobsson,
Alexander

Textilkonstnär Stockholm,
Södermalm

Stockholms län

Nilsson
Rundgren, Jont
Sonja

Konsthantverkare Stockholm,
Södermalm

Stockholms län



Tran, Linette Textilkonstnär Stockholm,
Södermalm

Stockholms län

Wigg, Maja Guldsmed Stockholm,
Södermalm

Stockholms län

Nilson,
Gabriella

Guldsmide/Steninfattning Stockholm,
Vasastan

Stockholms län

Guander, Tove Konsthantverkare, metall Vällingby Stockholms län

Björnqvist,
Evelina

Möbeldesigner, inriktning trä Dals Långed Västra Götalands
län

Blixt, Hannes Möbeldesigner Dals Långed Västra Götalands
län

Bäckström,
Karin

Textilkonstnär Dals Långed Västra Götalands
län

Hansson, Eric Designer/ skräddare/ 
mönsterkonstruktör

Henån Västra Götalands
län

Kontakt

För ytterligare information om stipendiet: Jan Pettersson, ordförande Fabrikör
J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se
För kontakt med stipendiater: Caroline Eriksson, kommunikationschef
Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 49, e-post:
caroline.eriksson@hantverkarna.se

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt
hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning.
Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att
utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på
hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga
läromästare.
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