
 

DBS Skulpturudstilling i Bohuslän 2023 

Udstillingsperiode: 25. juni – 30. september 2023    

Ansøgningsfristen er forlænget til den 15.februar 2023. 

OPSAMLINGSSTEDER:  

Sjælland: Ole Madsen, Stengårdsvej 3, Bastrup, 3540 Lynge, Tlf. 23251277                   

Fyn: Jens Ingvard Hansen, Tøndeskovrækken 17, 5350 Rynkeby                                     

Ølgod: Vognmand Knud Otto Nielsen, Viaduktvej, 6870 Ølgod. Tlf. 40505503 

Dronninglund Kunstcenter. Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund Tlf. 23726419  

Skulpturerne skal være fastspændt på paller, klar til 

afhentning fra 1.maj.  

Husk navn på skulptur og emballage.  

Vi søger forsat penge til fællestransport af skulpturer fra opsamlingsstederne på Fyn 

og Sjælland til Ølgod. Fra Ølgod er transporten betalt til Sverige tur/retur.                                                      

Det vil også være muligt, efter aftale med Knud Otto på tlf. 40505503, at sende 

udendørsskulpturer direkte til Ølgod med fragtmand, hvis du har for langt til de 

fælles opsamlingssteder.                                                                                                    

Det er en god idé, at du selv medsender en passende sokkel til din skulptur. 

Udstillingen foregår udendørs i Sverige.                                                                        

Det er endnu ikke afgjort, om danske deltagere også kan udstille mindre indendørs-

værker på KKV´s store medlemsudstilling                                                                                                                                                                                  

 

Din ansøgning skal indeholde navn og kontaktoplysninger.  

• Din skulptur skal passe på en EUR palle, maksimal størrelse er 2 EUR paller.                  

(Knud Otto kan have 32 paller på lastbilen. Han kører de danske skulpturer til 

Bohuslän og tager svenske skulpturer med retur til Dronninglund og omvendt, når 

udstillingen slutter.)                                                                                                      



• Du skal angive skulpturens mål, L x B x H og værkets vægt, materiale og titel. 

• Du skal sende et foto i jpg-format sammen med din ansøgning.                                          

Meddelelse om optagelse kommer i løbet af februar 2023.                                               

Udvælgelsen foretages af en svensk-dansk jury.  

Provision af solgte værker: 25% til KKV. 5% til DBS. I alt 30% 

Værkerne er ikke forsikrede på udstillingen.   

 

Ansøgning sendes pr. mail til: Stinneteglhus@dronninglund-kunstcenter.dk  

• Har du spørgsmål til udstillingerne, er du velkommen til at kontakte Stinne Teglhus: 

stinneteglhus@dronninglund-kunstcenter.dk, tlf. 23 72 64 19 eller Annika Löb 

Mossberg på KKV: lob.mossberg@gmail.com 

 

Når du deltager på udstillingen, har du chancen for at komme på et 4-6 dages 

arbejdsophold/workshops på KKV.                                                                                              

Der er søgt midler til formålet fra div. fonde og Västra Götalands Kommune til 

finansiering af opholdene.  

 

                

KKV ”Kunstnernes kollektivværksted i Bohuslän”.                                                                                    
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På KKV er der smedje / metalværksted, grafik, serigrafi og keramikværksted og naturligvis en stor 

”stengård” med plads til 15 arbejdende stenhuggere, i hver deres bås med vand, el og luft.  

 

 

Indgang til Stengården på KKV  

  

Kollektivværkstederne og en nybygget værelsesfløj med plads til 12 billedhuggere ligger på 

Sveriges vestkyst ved Hamburgsund ca. 1,5 times kørsel nordvest for Gøteborg.  

 



 

 

Her under kan du læse mere om KKV-Bohuslän: 

Siden 1800-tallet har der eksisteret stenhuggere og stenindustri i Bohuslän.  

Kunstnernes Kollektive Værksted (KKV-B) blev grundlagt i begyndelsen af 1980'erne. I dag har 

foreningen omkring 350 medlemmer. KKV-B er en non- profitforening og drives af en bestyrelse.  

Foreningen arrangerer flere kunstudstillinger om året, en stor sommerudstilling samt mindre 

rullende udstillinger i de to gallerier. Bl.a. en stor påskeudstilling i 2023. 

Og fra hjemmesiden (https://kkv-b.se/)  

"KKV-B er et af fire af Sveriges kollektive værksteder med national interesse - og det eneste af 

disse uden for storbyregionerne, med hovedvægten lagt på skulpturer i svensk granit. 

Vi eksisterer for at give professionelle kunstnere professionelt udstyrede værksteder til forskellige 

teknikker og materialer og samtidig være et stimulerende mødested.                                                         

Om sommeren har vi udstillinger indendørs (grafik, maleri, tegning, tekstil, keramik, skulptur, 

objekter mv.) og udendørs (skulptur /objekter).  Café Olivia er åbent alle ugens dage, samme 

tidspunkter som udstillingerne.                                                                                                           

En vigtig del af KKV-B er vores kursusaktiviteter, som primært henvender sig til medlemmer, 

https://kkv-b.se/


andre kunstnere og kunsthåndværkere, men også til børn og unge og det kunstinteresserede 

publikum. 

KKV-B er en del af en lang stenhuggerhistorie i Bohuslän.  

Vi har nu eksisteret i over 40 år, men stenhuggere og stenindustrien har været her siden midten af 

1800-tallet og er stadig en meget vital industri i vores landsdel. Udover stenværkstedet har vi 

professionelt udstyrede værksteder til analog og digital fotografering, grafik (vores storformatpresse 

er en af Europas største), keramik, serigrafi/tekstiler, tufting, træ, smede/metal, samt atelierer med 

gode lysforhold til maleri, tegning og andet arbejde." 

 

Billedhugger Steen Christensen i aktion ved saven sommer 2022.  

 

 


