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Våra sommarkurser

En sommarkurs på Capellagården kan bli en utmaning och ge livs  avgör  ande 
inspiration för framtida vägval. Praktisk kunskap, konstnärlig träning och 
berikande gemenskap går hand i hand. Capellagården har blivit ett begrepp, 
en mötesplats för hantverks- och kulturintresserade människor från Sverige 
och världen. 

Vi utforskar olika material och lär känna deras olika skönhets värden. Du 
får arbeta i olika tekniker och söka upplevelser i mötet mellan teknik och 
material och får erfara hur din egen personlighet söker sitt uttryck genom 
handen, ögat och tanken. Våra kurs ledare är erfarna hantverkare och kon-
stnärer som även delar med sig av sitt eget arbete genom föreläsningar och 
liknande.

Kurserna kräver med några undantag, inga förkunskaper och du är  oavsett 
ålder eller nationalitet välkommen att söka (se vidare under rubriken 
språk). Som internatboende med helpension i en vacker och  avkopplande 
miljö kan du helt och fullt ägna dig åt ditt hantverks- eller ämnesval. 



Ansökan och antagning
Vi tar emot alla ansökningar fram till den 15e mars. Därefter går kursledare 
i samråd med Capellagården igenom ansökningarna enligt följande kriterier 
för uttagning. Det är alltså inte först till kvarn som gäller. Du som söker ska 
ha fyllt 18 år, undantag vid barn-/ungdomskurser. 

För sökande till våra kurser gäller

1. Yrkesmässig nytta
2. Presumtiva sökande till Capellagårdens utbildningar
3. Allmänt intresse 

Fem onumrerade reserver utses och tillfrågas i första hand vid eventuell 
ledig kursplats. Kan ej någon av dessa reserver skickas en allmän förfrågan 
ut till övriga sökande.

Viktiga datum: 
15 mars - sista dag att ansöka
31 mars - besked om antagnings skickas ut 
14 april - bekräftelse av plats genom betalning för kurs, kost och logi till 
Bankgiro 5975-7559 

Om du blir antagen och ej har möjlighet att gå kursen ber vi dig meddela 
detta tidigast möjligt till sommarkurser@capellagarden.se Vid utebliven 
 betalning ställs platsen till förfogande för andra sökande. Återbetalning 
görs endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg. 

Kost, logi och kursavgift
Som kursdeltagare erbjuds du i mån av plats, boende i något av skolans 
 elevhus. Rummen är av varierande men enkel standard och ligger i när-
het till skolan med tillgång till dusch och wc. Önskemål om enkelrum eller 
dubbel rum anges i ansökningsformuläret. Sänglinne och handduk kan hyras 
för 250 kr i samband med incheckning. Våra gemensamma måltider är till 
stor del baserade på grönsaker från vår ekologiska trädgård. 

Kostnad för kost och logi:

Tvåveckors kurser
Enkelrum:  8 200 kr
Del i dubbelrum: 6 900 kr

Veckokurser
Enkelrum:  4 100 kr
Del i dubbelrum: 3 450 kr

Helpension ingår då du bor på Capellagården. Om du har ordnat eget 
 boende och vill köpa enstaka måltider så går det bra. Priset är då: 

Frukost 75 kr 
Lunch eller middag 100 kr
Ostbricka (avslutning) 80 kr



Kursavgift: 

Se respektive kursbeskrivning. Kurser markerade med asterix ges bidrag 
från Myndigheten för yrkeshögskolan vilket innebär att avgiften kan hållas 
lägre än på övriga kurser.

Kursstart och kursavslutning
Dagen för kursstart är det ankomsttid från kl. 15.00. Vid kl. 17.00 serveras 
en enklare middag och kl 18.00 är det gemensam uppstart med din kurs. 
Kursen avslutas fredag med en gemensam avslutningskväll. Lördag serveras 
frukost och utcheckning senast kl 11.00. Helg (tvåveckorskurs) och kvällar 
är handledare ej närvarande. Detaljerade tider och program för respektive 
kurs skickas ut i god tid före kursstart.

Språk
Undervisningsspråket på våra kurser är svenska. Under den internationella 
kursperioden  dominerar dock engelska som undervisningsspråk. Samman-
fattningar på engelska kan förekomma även på övriga kurser. 



Kursperiod 1, 26 juni - 2 juli

Keramik i trädgården
Kursledare: Maria Zetterstrand. Kursavgift: 4400 kr

Med Capellagårdens vackra trädgården som utgångspunkt skapar vi med 
lera.  Leran är unik genom att den är mjuk, formbar, taktil och kan anta 
olika strukturer, såväl organiska som symmetriska. Fokus kommer att vara 
ett kreativt undersökande av trädgården och vad vi kan tillföra den och hur 
den kan inspirera oss att skapa med lera. Vi kommer att hålla till i kera-
mikverkstaden men även i trädgården. Detta är framförallt en kurs för dig 
som tidigare har arbetat med lera och testat olika tekniker. Vi kommer inte 
att bränna.  Vi fördjupar oss framförallt i lerans möjligheter, uttryck och 
process. Största delen av kursen kommer att vara praktisk men det kommer 
även att ingå vissa teoretiska inslag. Se kursen som en tillfälle att i total 
närvaro skapa med lera utifrån trädgårdens rum, växtlighet och invånare.  

Trädgården - odling, växtfröjd och historia*
Kursledare: Elisabeth Svalin Gunnarsson, Kursavgift: 3900 kr

Under denna kurs får du lära dig odlingens grunder – jord-, näring- och 
växtkunskap men trädgårdens historia är också invävd i programmet. Vi 
tar del av arbetet i de ekologiska grönsaksodlingen, skördar grönsaker för 
middagsbordet, lär grunderna i design för trädgården och gör inspirerande 

studiebesök i intressanta trädgårdar. Deltagarna får också möjlighet att ar-
beta med idéer för sina egna trädgårdar – befintliga eller de man drömmer 
om. Kursen innehåller både teori och praktik. 

Byggnadsvård
Kursledare: Tor Anjar. Kursavgift: 4400 kr

Det här är en kurs för dig som vill få en introduktion till hur man vårdar 
och bevarar äldre hus. På kursen varvar vi praktiskt renoveringsarbete med 
föreläsningar och diskussioner. I kursen ger vi oss i kast med att renovera 
delar av ett av husen på Capellagården med anor från 1840-talet. Vi hand-
hyvlar panel, renoverar fönster och lär oss laga trähus. Vi kommer även att 
göra utflykter där vi studerar öländsk byggnadsteknik såsom skiftesverk-
steknik, öländska väderkvarnar med mera. Välkommen!

Från tall till pall
Kursledare: Peter Pålsson (arr: Lions Club Mörbylånga),  
Kursavgift: 5500 kr inkl kost- och logi.

Kursen är en inspirationskurs för ungdomar 14-15 år med intresse för trä. 
Du kan deltaga på kursen antingen som stipendiat eller betalande deltagare. 
Obs, ansökan görs genom Lions Club, Mörbylånga. För mer information och 
 anmälan, se www.lionsmorbylanga.se/fran-tall-till-pall



Kursperiod 2, 3 juli - 9 juli

Textil - Mönstra med färg* 
Kursledare: Linda Zetterman. Kursavgift: 3900 kr

Välkommen till en djupdykning i naturens egna färger! Vi kommer att arbe-
ta med olika reservage- och trycktekniker, färgning med naturlig indigo och 
ett urval av växtipigment från vår egen färgväxtträdgård. Vi skapar vackra 
mönster på olika textila material genom att trycka, färga, vika, pressa, ham-
ra och sy. Under kursen får du pröva tekniker som shibori, katazome och 
ekoprint. Förhoppningen är att de olika momenten skall ge nya idéer och 
kunskap om olika textila material och naturlig färgning. Kursen innehåller 
även en formuppgift som presenteras gemensamt där du väljer att fördjupa 
dig i någon av de olika teknikerna. Kursen passar både dig som har förkun-
skaper i textila metoder och för dig som vill pröva någonting nytt eller är 
intresserad av hållbara textila framtagningsmetoder. Efter kursen kan du 
arbeta vidare med naturens egen färgpigment. Vi håller till i Capellagårdens 
fina tryckverkstad där vi har möjlighet att vara både inomhus och utomhus 
om vädret tillåter. Välkommen att läsa mer om vårt färg projekt ”Från frö 
till färg” på www.lindazetterman.se

Shibori - Samlingsnamn för att reservera ytor genom att knyta, vika och sy.
Kata zome - Reservagetryck med reservagpesta som sedan överfärgas.
Ekoprint - Genom värme och press utvinna pigment från växten på tyg. 



Ett skrivande liv
Kursledare: Tove Folkesson. Gästlärare: Anna Winberg Sääf. 
Kursavgift: 4400 kr

En kurs för dig som vill skriva, och fortsätta skriva efter att kursen är slut, 
skriva hela sommaren, och kanske hela livet. Vi kommer att arbeta med 
skrivandets viktigaste verktyg: intuitionen och inspirationen. Vi kommer 
att göra övningar och experiment som med förintande skärpa gör slut på 
motstånd som står i vägen för ditt skrivande, skapande, kreativa och konst-
närliga liv. Så kom förberedd på att bli drabbad, av din egen kraft. Kom 
gärna med drömmar om ett särskilt bokprojekt, en livshändelse, eller en 
fantasi som vill bli berättad. Det är inget måste, denna kurs är för alla som 
längtar efter mer kreativ frihet. Skrivande varvas med fysiska övningar som 
yoga, meditationer, och äventyr i byn och på alvaret.  

Tälja med kniv och yxa*
Kursledare: Hannes Dahlrot och Moa Ott. Kursavgift: 3900 kr

Kursen vänder sig till dig som känner ett sug efter att lära dig slöjda med 
kniv och yxa. Under fem dagar kommer vi ägna oss helhjärtat åt trä och 
verktyg. I kursen lär vi oss bland annat grundläggande yxteknik för säker 
bearbetning av trä, de vanligaste täljgreppen, våra personliga favoriter, vad 
man bör tänka på när man jobbar i färskt trä samt en introduktion i hur 
man håller sina verktyg vassa. Vi inleder kursen tillsammans och slöjdar 

steg för steg. Längre fram får du handledning att tälja den där grejen du 
länge varit sugen på att göra. En perfekt kurs för dig som vill komma bort 
från skärmen, plastbanta bland dina köksredskap eller bara ge dig själv en 
möjlighet att få ge ditt fulla fokus till en kniv och en träbit i en vecka! Du 
behöver ingen komplett verkstad för att kunna skapa i trä utan det går att 
komma långt med några få verktyg och lite kunskap. Tälja med kniv och yxa 
riktar sig främst till dig som är nybörjare men även du som redan har viss 
erfarenhet kommer att få utmanade uppgifter och nya insikter

Rakukeramik*
Kursledare: Jeanette Wåhlstrand. Kursavgift: 3900 kr

Den här sommarkursen är till för dig som är nyfiken på keramik i raku-
teknik och vill veta hur det går till. Målet är att tillverka objekt som bränns 
i en vedeldad rakuugn. Om du har erfarenhet av att arbeta med lera så 
är det bra, men inte nödvändigt. De två första dagarna tummar, kavlar, 
ringlar och drejar vi föremål utifrån egna idéer eller med förebilder. Vår 
kursledare ger dig individuell hjälp efter behov. Vi låter våra skapelser 
torka, brännas i en skröjugn, glaseras och tillslut rakubrännas i vår  ved-
ugn. Under tiden vi väntar på att leran torkar hålls föreläsningar med 
bildvisning och samtal runt rakukeramik i Japan och västvärlden. Vi är en 
liten grupp med skiftande bakgrund och ålder. Denna veckokurs är arbet-
sintensiv, men vi hinner ändå med promenader och avkoppling i Capella-
gårdens trädgård. Du får även tillfälle att besöka Capellagårdens verkstäder.



förståelsen för materialet trä och fokuserar på arbetet med handverktyg 
med begränsade inslag av maskiner. Upplägget kännetecknas av metodisk 
planering och den individuella handledningen ges stort utrymme. Det prak-
tiska arbetet vid hyvelbänken varvas med gemensamma genomgångar och 
föreläsningar. Forma i trä vänder sig till dig som är nybörjare och vill lära 
dig om grunderna för trähantverk och möbelsnickeri. Om du funderar på att 
gå huvudutbildningen i möbelsnickeri så är det här en bra förberedelsekurs.

Vävning - grundkurs
Kursledare: Mariana Silva Varela. Kursavgift: 4400 kr

Observera kurstid 10 juli - 16 juli. 

Välkommen till en grundkurs i vävning. Under en veckas tid kommer vi att 
hålla till i Capellagårdens vackra vävsal som sedan 60-talet utbildat många 
textilare och blivande vävare. 

Som nybörjare inom vävning kommer du att få lära dig att sätta upp och 
väva enklare vävnader. Moment som ingår i kursen är grundläggande 
tekniker som att varpa, solva, skeda, göra vävnota. Vi kommer även att gå 
 igenom olika fördjupningstekniker och att läsa vävmönster. Om du har haft 
minsta tanke på att lära dig vävning men inte kommit till skott så kan det 
här vara en betydelsefull vecka för framtiden.

Kursperiod 3, 10 juli -23 juli 

Drejning - grundkurs*
Kursledare: Stina Lord/August Sörenson. Kursavgift: 5100 kr

Under två veckor får du lära dig allt från att knåda och centrera leran till 
att glasera och bränna leran till keramik. Vi varvar praktiskt arbete vid 
drejskivan med föreläsningar och diskussioner om lera, glasyr, form och 
funktion. Kursen passar både dig med viss erfarenhet och du som är nybör-
jare. Vår fantastiska keramikverkstad är välutrustad och har en arbetsplats 
med drejskiva till varje person.Ta med oömma kläder och ett förkläde om du 
har och om du har egna verktyg får du gärna ta med dem annars finns det 
på plats. Välkommen till Capellagårdens nybörjarkurs i drejning!

Forma i trä*
Kursledare: Martin Bishop. Kursavgift: 5100 kr

Kursen vänder sig till dig som vill utforska materialet trä och lära dig hur
det kan formas. Genom praktiskt arbete övas grundläggande tekniker för 
bearbetning, sammansättningar och ytbehandling. Inom ramen för kursen 
tillverkas enklare träföremål såsom knoppbräda, uppläggningsfat och 
serveringsbricka, enklare hyllmöbel eller liknande, med fokus på att finna 
materialets inneboende skönheter. Kursens mål är att utveckla och fördjupa 



Capellagårdens palett - Akvarell och färg*
Kursledare: Malin Signahl. Kursavgift: 3900 kr

Observera kurstid 10 juli - 16 juli. 

Varmt välkommen på kurs i akvarellmåleri! På ett lekfullt sätt utforskar 
vi akvarelltekniken och dess möjligheter. Akvarellen är en teknik som 
uppmuntrar till experiment. Med utgångspunkt i Capellagårdens vackra 
omgivningar och färgpalett undersöker vi och utvecklar vårt måleri och våra 
kunskaper om färg. Här finns inga krav på prestation, utgångspunkten är 
nyfikenhet och att vara närvarande i skapandet. Vi kommer att alternera 
gemensamma genomgångar av olika moment och uppgifter med självstän-
digt arbete under handledning. Du kommer att få möjlighet att arbeta med 
ditt eget skapande i fokus. Vi kommer under kursen att arbeta med färg, 
materiallära och bildkomposition. Kursen ger dig lust och mod att måla 
med akvarell och möjligheten att komma igång med ditt eget bildskapande. 
Efter att ha experimenterat och blandat färgnyanser kommer du att ha 
utvecklat ditt bildseende och din blick för färger och nyanser. Denna kurs 
passar såväl dig som är nybörjare som dig som målat tidigare. Målet är att 
du ska utmanas på just den nivå du befinner dig. Medtag gärna eget mate-
rial, såsom en basuppsättning med akvarellfärger och de penslar du har. 
Viss mån av kompletterande material kommer även att kunna köpas under 
kursen. En grunduppsättning av material kommer även att kunna lånas. 

Keramik - Glasyrer*
Kursledare: Anders Fredholm, Kursavgift: 3900 kr

Observera kurstid 17 juli - 23 juli. 

Kursen handlar framför allt om stengodsglasyrer. Vi använder min bok
”Glasyr” som kurslitteratur. Där går vi igenom ”Vad är glasyr?” Om 
 materialen som bildar glasyren och vad som behövs för att styra utseendet
som färg, yta och struktur. Vi behandlar också ämnen som ”Aska och lera
som glasyr” samt ”Att sätta färg”. Kursen är till stor del teoretisk men vi 
gör en provserie som vi bränner under kursveckan. Jag kommer att ta med
min stora provsamling, A-serien som består av ca 700 glasyrprover som är
brända både i oxidation och reduktion. På min hemsida kan du se innehålls-
förteckningen till boken, och vi skall under kursen försöka hinna med så
mycket som möjligt av detta. Ta med boken ifall du har den annars kan du
köpa den vid kursstart. Adressen till hemsidan hittar du här: 

www.fredholm.nu/glasyrbok



Forma i lera 
Kortkurs för barn med vuxen anhörig. Kursledare: Sofia Höglund. 
Kurs avgift: 2000 kr för ett barn och en vuxen. 

Observera kurstid 5-7 juli och 19-21 juli

Gå en kurs tillsammans med ditt barn eller barnbarn. Denna kurs vänder 
sig till barn och unga som vill gå en kreativ kurs tillsammans med en äl-
dre anhörig. Kursen pågår under tre dagar där vi kommer att forma i lera. 
Moment som ingår är att lära sig olika tekniker som tumning och ringling, 
lerans egenskaper och hur vi kan jobba med lera för att få fram olika former 
och texturer. Kursen innehåller genomgångar i helgrupp och individuellt 
arbete under handledning. Ett längre moment under kursen är individuellt 
skapande av en skulptur med tema “väsen”.  

Kursen riktar sig både till barnet och den vuxne, oavsett förkunskaper. 
 Barnets process är i fokus och den vuxne deltar i kursen på barnets villkor. 
Rekommenderad ålder på barnet är 8 till 13 år.  De tre kursdagarna pågår 
från kl 10 till 15, lunch ingår i priset. Boende på Capellagården kan inte 
bokas till denna kurs. Skulpturerna kommer att brännas och kan hämtas på 
Capellagården två veckor efter kursens slut eller skickas mot betalning.  



Arbeta i trä med kniv 
Kortkurs för barn med vuxen anhörig. Kursledare: Jon Arvesten. 
Kurs avgift: 2000 kr för ett barn och en vuxen. 

Observera kurstid 12-14 juli

Gå en kurs tillsammans med ditt barn eller barnbarn. Denna kurs vänder 
sig till barn och unga som vill gå en kreativ kurs tillsammans med en äldre 
anhörig. Kursen pågår under tre dagar där vi går igenom grunderna i att 
slöjda med kniv. Moment som ingår är olika slöjdgrepp, kunskap om fär-
skvirke och säker hantering av vassa verktyg. 

Kursen innehåller genomgångar i helgrupp och individuellt arbete under 
handledning. Ett längre moment under kursen är individuellt skapande av 
en ”krympburk”. Ett inspirerande och utmanande moment både för barnet 
och den vuxne, oavsett förkunskaper. 

Kursen riktar sig både till barnet och den vuxne, barnets process är i fokus 
och den vuxne deltar i kursen på barnets villkor. Rekommenderad ålder på 
barnet är 11 till 16 år. De tre kursdagarna pågår från kl 10 till 15, lunch 
ingår i priset. Boende på Capellagården kan inte bokas till denna kurs.  

Kursperiod 4, 24 juli - 6 augusti 
(internationella kurser)

Under den internationella kursperioden möts normalt deltagare från hela 
världen  vilket ger ännu en dimension till kurserna. Intresset brukar vara 
stort och du som är svensk deltagare brukar klara dig bra med grundläggan-
de  kunskaper i engelska. 

Keramik - Kavling*
Kursledare: Malin Grumstedt. Kursavgift: 5100 kr

Kavling är en grundläggande teknik inom keramisk framställning. Under 
kursen kommer vi att undersöka dess möjligheter närmare. Vi kommer att 
arbeta med tunna, tjocka, mjuka, hårda, grova och fina lerplattor för att 
uppleva lerans varierande egenskaper. Av lerplattorna bygger vi kärlformer 
som askar och cylindrar eller konstruerar skulpturala former. De flata ytor 
som kavlingen ger lämpar sig väl för dekoration och olika typer av reliefer. 
Förutom kavlingen kommer deltagarna också att få en kort introduktion till 
den keramiska processens olika stadier: formning, torkning, glasering och 
bränning. Kursen passar både nybörjare och mer erfarna, som vill utveckla 
sin förståelse av ämnet till exempel genom att arbeta med porslin. Kursen 
hålls på engelska.



Kasuri vävworkshop - prova på den 
 japanska vävtekniken kasuri* 
Kursledare: Lisa Juntunen Roos/Shogo Hirata. Kursavgift: 5100 kr

Under två veckor får du lära dig hur du kan mönstra varp och inslagsgarn
för att sedan väva en egen kasuriväv. I kursen får du göra provlappar i de
tre vanligaste kasuri-varianterna varp- inslag- och dubbel-kasuri och sedan
göra ett eget vävprojekt i någon av teknikerna. 

Förkunskapskrav: Du ska vara vävkunnig och självständigt kunna sätta 
upp en varp, kontakta kursledaren om du är osäker! Inga förkunskaper i 
färgning krävs. Kursen hålls i huvudsak på engelska men lärarna talar även 
svenska och japanska.. 

Pallworkshop*
Kursledare: Mathias Nilo och Stephan Hruza. Kursavgift : 5100 kr

Workshopen är ämnad för dig som vill dela glädjen med andra att skapa 
i trä, oavsett om du är intresserad av fritt skulpturalt skapande eller mer 
traditionell hantverksinriktad design. Uppgiften består i att skapa en pall 
för ett specifikt syfte/användning som du själv formulerar och under två 
veckor utvecklar till en färdig prototyp. Det förutsätts att du har erfarenhet 

av att använda handverktyg och snickerimaskiner samt har grundläggande 
kunskap om materialet trä. Förutom en fullt utrustad maskinverkstad är det 
också möjligt att arbeta med handverktyg. Du har tillgång till de vanligaste 
förekommande skandinaviska trädslagen såsom furu, björk, ask och ek. Vi 
går igenom olika hantverkstekniker såsom sammanfogning, limning och 
ytbehandling. Ytterligare tar vi upp virkeskunskap, hantering och skötsel av 
handverktyg samt säkert arbete med basutbudet av träbearbetningsmaskiner. 

Kursen utvecklar dina färdigheter i träbearbetning samt ger dig fördjupad 
inblick i designprocess och materialkunskap. Ta med idéer och tankar om 
en pall du vill skapa; skisser, ritningar och inspirationsbilder. Glöm inte 
skissbok och eventuella egna handverktyg. Kursen hålls på engelska vid behov.

Möbeltapetsering*
Kursledare: Sara Lindqvist. Kursavgift: 5100 kr 

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i traditionellt 
tapetserar hantverk och omklädselarbete. Genom att arbeta med din egen 
möbel lär du dig att bygga upp en stoppning på sadelgjord med naturmate-
rial såsom kroll, tagel, hampa och bomull. Stil-och hantverkshistoria, ma-
terialkännedom och teknikgenomgångar integreras fortlöpande i arbetet. 
Enklare översyn av möbelns träkonstruktion kan eventuellt bli aktuell. Ta 
med dig ett par stolar, en karmstol, mindre fåtölj eller liknande. Om du vill 
klä din möbel, tänk på att ha med tyg, band och ev. snodd. Observera att 
resårsnörning inte ingår i kursen. Obs! Kursen hålls på svenska



Kursperiod 5, 7 augusti - 13 augusti 

Skärande svarvning*
Kursledare: Åke Landström. Kursavgift: 3900 kr

Skålar, askar, fat och pinnstolar – det finns en uppsjö av föremål som
har tillverkats genom svarvning. Tekniken har förekommit sedan 1300 f.kr.
Grunden är densamma än idag: materialet roteras och genom bearbetning
med skärande verktyg kan släta och rundade former skäras fram. Åke lär ut
hur svarvning går till i färskt och torrt virke. Under kursen får du lära dig 
tekniken för att forma rundade och skålade former och pröva på att svarva 
Åkes specialitet – skålar i färskt trä. I kursen ingår också verktygsslipning 
och materialkunskap. Alla kursdeltagare får tillgång till en egen svarv och 
verktygsuppsättning under hela kursen.

Landskapsmåleri
Kursledare: Weikko Kuuzela. Kursavgift: 4400 kr

Kursen vänder sig både till dig som har erfarenhet av landskapsmåleri 
och till dig som vill prova på detta. Det mångskiftande öländska landska-
pet  med sina kontraster  - det karga alvaret, det bördiga odlingslandskapet, 
havet och Capella gårdens trädgård - inspirerar till studier och tolkningar.  
Olika aspekter såsom komposition, ljus, färg, luftperspektiv, detaljer, fören-



klingar mm kommer att tas upp. Du kan arbeta med valfri teknik eller 
skifta tekniker under kursens gång. Kursledaren kommer att vara tillgänglig 
under arbetsdagarna för individuell hand ledning. Varje kursdag  avslutas 
med en gemensam genomgång som på ett  konkret sätt belyser ovannämnda 
aspekter.

En vecka, en form på drejskivan*
Kursledare: Kennet Williamsson. Kursavgift: 3900 kr

En vecka, en form på drejskivan! Alla som någon gång försökt sig på att 
förverkliga en form på drejskivan gör erfarenheten att övningen fodrar up-
prepning. Jag skulle vilja påstå att även för mig som har drejat i femtio år 
fodras en upprepning av samma form för att förstå en forms innebörd både 
på ett ytligt designtänkande som på en forms djupare innebörd. För att 
kunna ge rätt fokus krävs att du redan innan känner dig ganska hemma vid 
drejsskivan. Alltså en vecka en form, en form som du själv väljer att förd-
jupa dig i. Vi diskuterar i grupp och individuellt formers mening och uppsåt. 
Om någon av alla dina former ger dig en utvecklad kunskap kan vi skröj-
bränna den, alltså första bränning innan glasering. Då kan du få den med 
dig hem. För att dra nytta av kursen behöver du känna dig ganska hemma 
vid drejsskivan. Bästa hälsning och välkommen till En vecka, en form på 
drejskivan! 

Den japanska sömnadstekniken sashiko 
Kursledare: Takao Momiyama. Kursavgift: 4400 kr

Sashiko är en traditionell lagningsteknik som bygger på förstygn. Den tidiga 
användningen av tekniken utvecklades för att förstärka och laga bruks textil-
ier i en tid när ingenting fick gå till spillo. Med tiden har sashiko  utvecklats 
i friare former och även blivit en stark estetisk uttrycksform. Sashiko är en 
japansk benämning men metoden återfinns i alla delar av världen. Sashiko 
är på så sätt ett textilt förhållningssätt som tillhör inte bara ett japanskt 
kulturarv utan är en global företeelse. Under kursen  introduceras du som 
deltagare till den japanska sömnadstekniken sashiko med dess historik, 
material, teknik och mönstertradition. Du får lära dig hur du kan laga dina 
kläder och vardagstextilier men även att göra fria kompositioner genom 
sashiko. Det blir övningar med provexempel och att färdigställa eget projekt.





Elisabeth Svalin 
Gunnarsson
Elisabeth är historiker med särskild 
inriktning på trädgårdshistoria. 
Hon undervisar på fyra YH-utbildn-

Maria Zetterstrand 
MMaria har gått på Capellagården 
och har en Master in Fine Arts 
från Keramik och Glas på Konst-
fack. Hon har en bakgrund som 
krukmakare där hon gjort bruks-
föremål till bland annat Norrgavel, 

Malmstens butiken, ROOM men 
på senare år har hon framförallt 
ägnat sig åt unikat som visats på 
utställningar. Hennes verksamhet 
utgår från en ateljé på Södermalm 
i Stockholm. Marias skapande bär 
ofta en drömsk närvaro, ett eko 
av en repetitiv vardag. Med kera-
miska installationer utforskar hon 
naturen och tingens förhållande 
till människan.  Maria har också 
utbildat sig i växtlighetens värld till 
trädgårdsmästare och undervisat i 
Färg och form på YH i Enköping. 

info@mariazetterstrand.com 
www.mariazetterstrand.com

ingar, håller föredrag och föreläser 
på högskolor och i andra samman-
hang. Elisabeth är även författare 
och fotograf och skriver böcker om 
trädgårds- och kulturhistoria. Den 
egna trädgården ligger i Vaxholm är 
liten men välfylld av allt från rosor 

och dahlior till grönsaker, växthus 
och orangeri. Elisabeth sitter i sty-
relsen för Capellagården.

elisabeth@kulturtradgarden.se

Peter Pålsson 
Peter har alltid varit intresserad av 
trähantverk och bestämde sig i tidig 
ålder för att bli möbelsnickare. Han 
läste finsnickeri på ett gymnasium 
utanför Kristianstad och efter stu-
denten kom han till Capellagården, 
där han efter tre års studier tog sitt 
gesällbrev i möbelsnickeri. Han har 
sina rötter i Skåne och studerar in-
dustridesign vid Lunds  Universitet. 
Hans naturliga habitat är emellertid 
träverkstan och i hans studentrum 
i Lund pågår visst snickrande i 
smyg, inte alltid till glädje för de 
hårt studerande läkar studenterna i 
 rummen bredvid.  



Tor Anjar  
Snickare och Byggnadsvårdare 
boende i sjuhäradsbygden söder 
om Borås med sin familj. Han är 
 utbildad på hantverksskolan Dacapo 
i Mariestad och är verksam med 
egen byggnadsverksamhet sedan 

2009. Han har specialiserat sig på 
restaurering av träbebyggelse med 
höga antikvariska krav.

tor.anjar@gmail.com

Tove Folkesson
Tove Folkesson är författare och 
sångerska. Hon debuterade med 
”Kalmars jägarinnor” (Weyler, 2014) 
som fick mycket uppmärksamhet 
och sedan dess har hon publicerat 
fyra romaner och belönats med 
bland annat Svenska Dagbladets 
 litteraturpris. Utöver skrivandet har 
hon gjort musik, skrivit dikter,  hållit 
kurser och workshops. Hon har 
bland  annat studerat vid Författar-
skolan på Lunds Universitet, men 
är även utbildad folkhögskolelärare 
i  Nordiska språk och yogalärare. På 
 Albert  Bonniers förlag kom hösten 
2021: ”Den stora  kyrkan”. 

Gästlärare på “Ett skrivande liv” 
är Anna Winberg Sääf, Författare 
och förlagsarbetare med många års 
erfarenhet av att skapa litteratur i 
olika genrer och att leva ett rikt och 
vindlande skrivande liv. 

Fotograf: Sara Mac Key



Hannes Dahlrot 
Hannes Dahlrot är träslöjdare, 
lärare och trumslagare bosatt på 
landet utanför Lund där även det 

Moa Brännström Ott 
är bosatt i Västernorrland och fri-
lansar som finsnickare. Hon arbetar 
mest med specialritade möbler och 
objekt till bland annat restauranger 
och konstnärer. Hon håller även 
kvällskurser i täljning och sätter sig 
mer än gärna själv med kniven och 
ett stycket trä. Moa har en examen 
från Capellagårdens utbildning 
i möbelsnickeri. Hon har skrivit 
boken ”Tälja köksredskap” (Natur 
& kultur 2020) och boken ”Trä - 

egna snickeriet ligger. Han är ut-
bildad på Grebbestad folkhögskola 
och Capellagården med gesällbrev 
i möbelsnickeri. Hannes har en en 
förkärlek för slöjd och sniderier och 
är en av två författare till boken 
Tälj! som gavs ut på förlaget Na-
tur & kultur 2016 - en bok om trä, 
 knivar och yxor. 

hannes.dahlrot@gmail.com

Jeanette Wåhlstrand
är konstnär från Öland. Hon 
har läst till bildlärare vid Umeå 
 Universitet och har från år 2000 
undervisat i bild på gymnasienivå, 
bland annat i flera keramikkurser 
där raku har ingått. Hon har även 

snickerihandbok för inredning och 
odling” (Natur & kultur 2017).

Moa.ott@gmail.com



August Sörenson
August Sörenson är huvudlärare på
Capellagårdens keramikutbildning
och har sin ateljé i Mörbylånga.
Han är utbildad på Capellagården
och Konstfack och har tidigare haft
ateljé i Gamla Porslinsfabriken i

Gustavsberg samt undervisat på
Nyckelviksskolan på Lidingö. 
 August arbetar i ett flertal tekniker
och material, både bruksföremål
och skulpturer, men leran och kera-
miken är alltid hans utgångspunkt.

keramik@capellagarden.se

läst keramik på Capellagården och 
har sedan några år sommarkurs i 
raku på Capellagården. Hon arbetar 
främst med föreställande skulptur 
i keramik och raku är en av många 
tekniker som hon använder i sitt 
konstnärskap. 

www.jeanettewahlstrand.se
jeanette.wahlstrand@gmail.com

Linda Zetterman
Linda är verksam som formgivare, 
med fokus på Indigofärgning och 
hållbar textilproduktion. Hon har 
studerat olika textila hantverk i 
Indien, Japan och Vietnam. Linda 
arbetar även som lärare i textil-
formgivning på Capellagården. Hon 
är själv utbildad på Capellagården 
och Konstfack. Hon är medkreatör 
till den prisade boken ”Capella-
gården, Platsen, människorna och 
maten” (2017) och arbetar just nu 
med en bok om blocktryck.

linda.zetterman@capellagarden.se 
www.lindazetterman.se

Stina Lord
Stina Lord är utbildad på Capel-
lagården och Konstfack och hon har
bland annat undervisat på Folkuni-
versitet och Capellagården. Tidigare 
hade Stina ateljé i Gamla Porslins-



Malin Signahl
Malin är verksam som konst-
när och formgivare. Hon arbetar 
återkommande i akvarell, både i 
eget bildskapande och i mönster-
formgivning för tapet och textil. 
Hon är själv utbildad på Capel-
lagården och HDK. Utmärkande 
för hennes akvarellmålningar är 
den poetiska tonen. Naturtemat är 
ständigt återkommande liksom den 
sobra färgskalan.  -Jag tycker om 
de utmaningar och möjligheter som 
ryms i akvarelltekniken. Det är en 
teknik som är både snabb och lång-
sam och som ständigt väcker min 
nyfikenhet, berättar Malin. Hon har 

fabriken i Gustavsberg på Värmdö
men är numera bosatt och verksam
keramiker på Öland. Stina arbetar
främst med bruksföremål och är
kanske mest känd för sina radio-
apparater i keramik.

keramik@capellagarden.se

lång erfarenhet av att undervisa och 
håller återkommande kurser och 
workshops. 

malin.signahl@gmail.com

Anders Fredholm
Anders Fredholm är keramiker 
i Värmland. Han arbetar med 
stengods och bränner salt glaserat 
i  vedugn samt i gasugn med 

 mestadels orientaliska glasyrer. 
Hans produktion är till största 
 delen bruksvaror med en del unika 
 objekt.  Mycket är drejat men också 
kavlat och byggt. Han är medlem i 
kooperativet Arvika Konsthantverk, 
och arbetar också som glasyrlärare 
vid HDK i Göteborg (Högskolan för 
 Design och Konst hantverk) samt 
på olika förberedande keramik-
utbildningar. 

www.fredholm.nu

Martin Bishop 
 Lindholm
Martin är möbelsnickare från 
Stockholm med mångåriga studier 
i ämnet från bl.a. Vårdinge by 
Folkhögskola, Hantverksakademin, 
Toyama University Japan samt med 
ett gesällbrev från Capellagården. 
Han har arbetat som sådan under 
olika former i ett tiotal år i Sverige 



och i Japan, där han även stud-
erat trähantverk, slöjd och Urushi, 
japansk lackkonst. Idag arbetar han 
på ett möbelsnickeri på Djurgården 
med tillverkning av möbler, inred-
ningar och båtinredningar. Därtill 
håller han kurser i möbelslöjd och 
verktygsvård. 

martinbishoplindholm@gmail.com
Jon Arvesten 
är pedagog, konstnär, hantverkare 
och slöjdare. Kärnan i hans ska-
pande är utforskandet av gamla 
hantverk och material, utgångs-
punkten i hans pedagogik är 
 “lyckan i att skapa med händerna”. 
Under 2014 - 2015 byggde Jon 
“Ekverkstan” ett traditionellt 
skiftes verkshus i ek baserat på de 
som fanns på Öland under 1800 
talet. Huset står på södra Öland och 
används som verkstad av Jon och 
hans sambo. Utbildad på Kävesta 
folkhögskola, Örebro konstskola och 
Capellagården.

jon.arvesten@ekverkstan.se

Sofia Höglund 

är hantverkare och konstnär. Hon job-
bar utefter vad hon ser i vardagen och 
hämtar inspiration från naturen.  Hon 

delar verkstad med sin sambo där 
dom jobbar med olika typer av hant-
verk. Utbildad på Ölands folkhögskola 
och Capellagården



Shogo Hirata och  
Lisa Juntunen Roos  
Shogo Hirata och Lisa Juntunen 
Roos. Mellan 2016 och 2018 drev de 
projektet Intertradition där de stud-
erat Kurume-Kasuri i södra Japan 
och arbetat tillsammans med väv-
eriet Shimogawa Orimono. Projekt 
har resulterat i flertalet utställnin-
gar i Sverige och Japan samt work-
shops av olika slag. Idag fokuserar 
dom huvudsakligen på sina indivi-
duella konstnärliga praktiker men 
som en förlängning av projektet 

fort sätter de att hålla kursen på 
 Capellagården.

www.shogohitata.com 
www.lisajuntunenroos.se 

Malin Grumstedt
Malin Grumstedt is a ceramicist, 
who is well known for her work 
with coloured and slab built por-
celain. Through her ornamental 
art she tries to capture the eter-
nal dream of an earthly paradise. 
Malin has a strong passion for the 

Mariana Silva 
 Varela 
är textilkonstnär och vävare och är 
verksam i Stockholm. Mariana är 
utbildad inom konst, pedagogik och 
vävning på Handarbetets Vänners 

högre textila utbildning i Stock-
holm. Hon undervisar i vävning på 
olika nivåer. Mariana ställer ut sina 
textila verk I Paris på SI 12maj - 17 
juli 2022. 

info@marianasilvavarela.com 
www.marianasilvavarela.com



artistical possibilities of clay as 
well as for teaching and sharing 
her knowledge. She graduated from 
Konstfack University College of 
Arts, Crafts and Design in Stock-
holm with a master degree in ce-
ramics and glass in 2007 and since 
then runs a studio workshop of her 
own. She is now part of the teaching 
staff at Vårdinge by folkhögskola.

malingrumstedt@hotmail.com

Mathias Nilo och 
Stephan Hruza
Mathias och Stephan har bägge 
gedigen bakgrund inom möbel-
formgivning och möbelsnickeri. 
Bägge har gesällbrev från Capella-
gårdens möbelsnickarutbildning

och drev tillsammans Byrå -  Möbel 
och rumsgestaltning med både 
 offentliga och privata uppdrag 
 under flera år. Mathias arbetar 
 sedan 2009 som Möbelsnickarmäs-
tare och Utbildningsansvarig på 
Capella gårdens Möbelsnickarut-
bildning. Stephan är lärare vid 

Linné uni ver s itetets kurs Design för 
hållbar utveckling och nu Design 
+ Change i Växjö. Han driver även 
Koncepteriet - formgivning och 
möbel snickeri i Växjö.

mobel@capellagarden.se

Sara Lindqvist 
Sara Lindqvist är tapetserarmästare 
och är verksam i Stockholm,  Hon
arbetar i huvudsak med kommer-
siella uppdrag, då främst med mö-
bler från 1900-talet och har tidigare 
en lång erfarenhet som lärare på 
Malmstens tapetserarutbildning,  
Linköpings Universitet

saralindqvist77@gmail.com



Åke Landström
Åke Landström är en uppskattad
lärare med lång erfarenhet inom
träsvarvning. Han påbörjade sin 
egen utbildning 1983 och har sedan
dess själv arbetat som kursledare
och pedagog på bland annat 
 Säter gläntan, Capellagården och 

flera folk- och hantverksskolor i 
Sverige och Finland. Numera har 
han sin bas i Lillkyrka utanför 
 Örebro, men reser land och rike 
runt med sina svarvningskurser. 
Missa inte detta tillfälle att lära dig 
ett fascinerande hantverk!

ake@trasvarvning.se

Weikko Kuuzela
Jag är konstnär och bildlärare med 
lång erfarenhet av måleri i olika 
tekniker. Landskapet som motiv har 
funnits med på ett eller annat sätt 
i mitt måleri ända sedan debutut-

ställningen 1974 och därpå följande 
årliga utställningar. Jag har under-
visat på Capellagården i teckning, 
målning och konsthistoria från 1995 
till 2013,  varit gästlärare på konst-
skolan i Edsvik, ansvarat för ett 
flertal målerikurser på Corsika mm. 
I mitt konstnärskap har jag strävat 
efter att fritt röra mig mellan det 
föreställande och det mer abstrakta. 
Detta har varit ett förhållningssätt 
som stimulerat min upptäckarlust, 
lekfullhet och kreativitet.

leakuuzela@gmail.com

Takao Momiyama
Takao Momiyama är född i Japan, 
utbildad på Konstfack, textil och 
är verksam som konstnär utanför 
Simrishamn. Han har flyttat från 
design till friare arbeten med fokus 
på den japanska sömnadstekniken 
Sashiko. Begreppet ”Mottanai” dvs 
att ta tillvara på är huvudtemat 
med tankar om den långsamma 



Kennet Williamsson
Kennet Williamsson är krukmakare 
och skulptör sedan femtio år till-
baka. Han arbetar huvudsakligen 
med det keramiska materialet och 
hans spektrum av uttryck är allt 
från bruksvara, skulpturer, efemära 

verk till offentliga utsmyckningar. 
Kennet har arbetat som lärare på 
Konstfack i Stockholm, HDK i Göte-
borg och Capellagården. Han har 
ställt ut sina arbeten över större 
delen av världen. Han fick prins 
Eugens medalj för konstnärlig gärn-
ing 2006 och har sedan 1992 statlig 
konstnärslön.

kennetwilliamsson@hotmail.com

sömnadsprocessen, tygernas livs-
längd och att lappa och laga. Att 
sprida kunskap genom utställningar 
och workshops har blivit viktigare 
och viktigare.

budomomiyama@gmail.com Med reservation för eventuella ändringar. © Capellagården 2022
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