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Göteborgsregionens första fotograf med
Mästarbrev på nästan 30 år
Fotografen Marie de Verdier Persson från Lerum, med studio i
Alingsås, har under högtidliga former tagit emot sitt Mästarbrev i Blå
Hallen, Stockholm, den 7 november som den första fotografen i
Göteborgsområdet på närmare 30 år!
“- I onsdags kväll var jag med om bland det finaste en
hantverksföretagare kan vara med om - jag fick mitt Mästarbrev
utdelat i Blå Hallen i Stockholms Stadshus! Det var en fantastisk
upplevelse!” berättar Marie.
Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett
hantverksyrke och garanterar, förutom stort yrkeskunnande och
erfarenhet, även pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av
Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som
anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare.
Efter den högtidliga utdelningen i Blå Hallen där drygt 300 personer
från 39 olika yrkeskategorier fick sina Gesäll- & Mästarbrev inför
dryga 1000 åskådare, firades utmärkelserna med en middag för
fotograferna på en finare restaurang i Gamla Stan, Stockholm.
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.
Utdelare: Stefan Fritzdorf, ordförande Stockholms Hantverksförening
Konferencier: Brita Zackari
Under hösten 2017 återinfördes Gesäll- & Mästarbrev för
Fotografyrket genom ett samarbete mellan Svenska Fotografers
Förbund och Svenska Porträttfotografers Förbund och Sveriges
Hantverksråd, efter en paus på närmare 30 år. Som en av de första
fotograferna erhöll Marie de Verdier Persson sitt Gesällbrev i slutet
av oktober 2017 – och fick det utdelat under högtidliga former vid en

ceremoni i Herrljunga i mars 2018.
I och med Mästarbrevsutdelningen i Blå Hallen, finns det nu totalt 16
yrkesverksamma Mästare inom Fotografyrket i Sverige.
För att få söka Gesällbrev inom Fotografyrket krävs det att man har
jobbat i minst tre år (minst 3.000 timmar) och avlagt godkända prov.
För fotografer innebär det att skicka in arbetsprover till Fotografernas
Yrkesnämnd samt göra ett teknikteoriprov .
För att få ansöka om Mästarbrevet ska man först ha erhållit
Gesällbrevet och utöver det verkat inom yrket minst sex år (minst
10.000 timmar) och därefter genomfört Mästarutbildningen, vars
inrikting är på företagsekonomi och hur man driver verksamhet, med
godkänt resultat. Därefter säkerställer Hantverksrådet att den
blivande Mästaren inte har prickar i olika officiella register,
exempelvis hos Skatteverket, Kronofogden och Konsumentverket.
Först därefter kan man godkännas som Mästare och erhålla
Mästarbrevet.
Både Gesäll- och Mästarbrev är till för att stärka yrkets status och
tryggheten för kunderna, vare sig dessa är privatpersoner eller
företag. Att anlita en hantverkare som har Mästarbrev, borgar för att
det är en seriös hantverkare – med stor yrkesskicklighet och
dessutom pålitlig som affärspartner.
Fotografbranchen tror att det inom en snar framtid kommer krävas
godkända certifikat vid bildleverans till större företag/organisationer
och statliga/kommunala verksamheter. Sådana krav finns redan inom
många olika hantverksyrken och det är en av anledningarna till att
fotografförbunden tagit dessa steg för att öka kundernas trygghet.
För mer information, kontakt inför längre reportage samt högupplösta
bilder, vänligen hör av er till:
Fotograf Marie de Verdier
fotograf@mariedeverdier.se
Tel. 070-622 78 68
www.mariedeverdier.se

