
Stenhuggarkurs i Bohuslän 17 -23 Augusti 2013 
 

Hej  alla bergtagna stenvänner som kanske endast provat den gotländska kalkstenen. 
Nu ges ett tillfälle att gå en kurs mitt i stenhuggarriket i Bohuslän och prova på granit och det svenska urberget. 

Kursen är förlagd till KKV-B / konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän  
mellan Bovallstrand och Hamburgsund .Närmare beläget i Skärholmen i Bottnaviken. 

 KKV-B  har nyligen firat 30 årsjubileum och uppstod sen stenindustrin upphörde på platsen.  
Förutom olika verkstäder som grafik snickeri textil m.m och den stora arbetsplatsen för sten  

så finns här cafe galleri och utställningsytor inom och utomhus.  
Här pågår stora konstutställningar med mycket stenskulptur under hela sommaren. 

 Kursplatsen är sig unik med möjlighet att möta stenskulptörer från när och fjärran kanske ”årets stipendiat” står 
där och hugger , kommande från någonstans  i världen. Här och i omgivningarna finns alla erfarenheter och 

samlade kunskaper om sten bearbetning i alla dess former från slägga och huggmejsel  
till senaste tekniker ekande i bergen ifrån aktiva stenbrott och stenindustrier.. 

 I närbelägna Hunnebostrand som var ett riktigt stenhuggarcentrum  
finns ett stort levande stenhuggarmuseum med fortfarande aktiva gamla mästare  

och här finns också en  internationell skulpturpark i det stora fd arbetsområdet i hamnen mitt i stan. 
Förutom alla ”moderna stenhuggarspår” i klipporna efter kusten till alla de världsberömda hällristningarna  

så finns de fantastiska naturreservaten att vandra i med overkliga ”månlandskap”  
med nästan orörda sköna vattenslipade granitklippor i fantastiska former. 

Inom gång/cykelavstånd finns också Gerlesborgs Konstskola , Konstcentrum med resturang Gerles  
och sen är det havet rakt ut..... 

OBS! Boka i tid! Mat och boendealternativ av olika slag finns i närheten liksom anslutning tåg och buss. 

 
Kortfattat om kursinnehållet  

( detaljerat Kursprogram mer information samt ”packningstips”erhålles innan kursstart) 
 

Nybörjarkurs i att hugga granit för hand och prova på med maskiner. 
Den kan ses som en fortsättningskurs för den som provat hugga kalksten  
och kan vara till viss fördel men är inte nödvändigt för att kunna deltaga  

Lån av verktyg och skyddsutrustning i form av glasögon,hörselkåpor och andningsmask ingår 
liksom ”övningsten”. Egna handskar och kraftiga arbetsskor (helst med stålhätta) medtages. 

Studiebesök i viktiga stenmiljöer , lite stenkonsthistoria och geologi.  
Välkommen till en mycket kreativ miljö och låt dig inspireras av kursledare Anders Thorlin 
Konstnär och skulptör boende på Gotland sedan sedan 25 år och medl i KKV-B sedan 20år  

Samt gästlärare Chister Olsson skulptör och erfaren stenhuggare boende och verksam i Bohuslän 
 

Kursstart Lördag 17 Augusti kl 9.00 - avslut Fredag 23 Augusti  ca.kl 15 
Kostnad 4.800 kr varav 5oo kr är anmälningsavgift. 

Kursinfo, boendetips etc:  KKV-B / Konstnärernas Kollektivverkstad – Bohuslän Tel. 0523-518 95  
(säkrast kl.8.00 – 12.00)  info@kkv-b.se  , www.kkv-b.se    

Övrig kursinfo: Anders Thorlin 070-537 38 27   andersthorlin@gmail.com  
 

Obs! Anmälan om deltagande bör hellst ske minst tre veckor före kurs samtidigt med att : 
Anm.avgift 500kr erlägges till : KKV-B  plusgiro 53 21 47-6 eller Bankgiro 5182-2385 
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