
Leva med trädgård 
- året runt

Kortkurs med Niclas Steeve och Svante Öquist, 
28–30 april 2023 på Capellagården på södra Öland



Leva med trädgård - 
året runt
”En trädgård, till skillnad från oss vanlig dödliga, avverkar 
en hel livscykel på ett enda kalenderår. Att ta hand om och 
omfamna varenda månad – inte bara maj, juni, juli och 
augusti – är en klokskap värd att odla!”

Trädgård – en plats för odling, grönsaker, ettåringar, 
 perenner, fruktträd, träd, buskar, krukor, häckar, spaljéer, 
rum, hemliga rum, labyrinter, siktlinjer, genvägar, 
förbindelselänkar, sittplatser, lekplatser, umgänges platser, 
njut platser … Sammanfattningsvis ett i det närmaste 
ohanterligt sammelsurium av precis allt! Hur i all världen 
hanterar man det?

Kursledare; Niclas Steeve och Svante Öquist

Niclas, trädgårdsmästare och Svante, trädgårds- och 
inredningsjournalist, driver tillsammans ”Villa Sundahl 
Trädgård – trädgårdsmästeri och trädgårdsinredning”. Ett 
tvåmanslag som planerar, förverkligar, tar hand om och 
utvecklar platser där saker ska gro, växa och bli till gröna 
rum. Stor trädgård, liten radhusträdgård, entréplantering, 
täppa, odlingslott, terrass eller balkong. Inget för stort, för 
litet eller allt däremellan. 

Se mer info på: www.villasundahl.se @villasundahltradgard 
och @svanteoquist



Plats och tid:
Capellagården, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Kursen startar freda-
gen den 28 april 18.00 och avslutas söndagen den 30 april ca kl 
14.00. 

Pris:
Priset för kursen inklusive lunch och middagar är 3300 kr inkl. 
moms. Meddela om det finns allergier att ta hänsyn till. Du behöver 
ordna eget boende. Närliggande övernattningsmöjligheter med 
vandrarhems standard är Ölands Skogsby Vandrarhem och Station 
Linné.

www.vandrarhskogsby.se 
www.stationlinne.se

Material:
Ta med bild och/eller planskiss över din trädgård, och förstås mate-
rial för att kunna anteckna under kursen. I övrigt finns allt på plats. 

Anmälan:
Anmäl dig genom att fylla i ansökningsformuläret på Capel-
lagårdens hemsida www.capellagarden.se. Löpande antagning, 
begränsat antal platser. Om du har frågor, vänligen hör av dig till: 
niclas@villasundahl.se

Vägbeskrivning:
Detaljerad information om resväg och vad som i övrigt kan behövas 
skickas ut strax innan workshopen.



Program: 

Att skapa en trädgård är som att utgå från ett enplanshus 
och tänka in sig själv i rollen som inredningsarkitekt. Att 
tänka i golv, väggar, tak och rumsavdelare. Att skapa struk-
turer. Att till sist ta itu med det allra roligaste – att möblera 
huset, förlåt – växtbesätta och möblera trädgården. Att 
kunna vara lekfull mitt i all struktur. Att våga dito … 

Preliminärt schema: 

Fredag 28 april:
18.00–21.00   
Ankomst, samling och uppstart. 
Middag kl. 19.00

Lördag 29 april:
10.00–16.00  
Föreläsning, samtal och diskussioner utifrån befintliga 
trädgårdar. Framför allt vår egen nuvarande i Villa Sundahl 
eller våra tidigare. Praktiskt ritarbete. Problemlösning. 
Enskilt och/eller i grupp.
Lunch och middag

Söndag 30 april:
10.00–14.00 
Redovisning/gemensam genomgång. Rådgivning
Lunch

Om Capellagården

Carl Malmsten grundade Stiftelsen Capellagården med 
en vision om “en skola för gestaltande arbete, där hand 
och ande ställs i skapande samverkan”. Samma förhåll-
ningssätt lever vidare än idag då skolans konst närliga 
hantverks utbildningar inom keramik, möbel, textil och 
trädgård präglas av en djup kunskap om materialen 
och deras förutsättningar. Skolan har också kommit att 
bli en internationell mötesplats med studerande från 
 många delar av världen. Capellagården har omkring 
80 studerande på sina huvud utbildningar och runt 250 
deltagare i olika sommarkurser.
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