
Datum: 2020-05-09 Start: 08:00 Hemma: 19:00 Utflyktsmål:  Båstnäs Bilskrot 

FÖRARE BIL PASSAGERARE 

Rolf Toyota Avensis Madde 

Jonas Toyota RAV 4 Åsa 

Åke Volvo V70 Kicki och Chico 

Atso Volvo 944 Mariana, Raimo och Mimmi 

Väder: Kanonväder. Fem av fem. Otroligt med folk som besökte skroten denna dag-50 bilar i omlopp?  

Info:  Sväng vänster Töcksfors, sen raka vägen till den tar slut. Bröderna Ivansson-legender. Nattliga hämtningar i Värmland och Dalsland. De 

brukade åka 17:00, hemma 02:00 typ. Lastbil+dolly+bogserlina! Vissa bilar kördes hela vägen. Många rostade redan 5-6 år gamla samt motorerna 
var sämre, bilar höll inte lika länge som nu. Många norrmän kom med vkt.lådor och hämtade delar/bilar. Vi fikade först och åt smörgås och 
fascinerades av miljön. Sen flera timmars rundvandring och fotograferande. Mycket PV, lite Amazoner och 140. Många V4, lite 99:or. Massor av 
Bubblor och Variant. Mercedes. DKW. Mycket engelska bilar (Triumph,Wolsey,Austin,Vauxhall).Mycket franskt (Renault,Peugeot och Simca). Ford 
(Taunus,Cortina,Consul,Anglia). Mycket Opel-Rekord och Kadett m.fl. Fiat. Tjorven. Inga japaner. Några jänkare (Valiant,Chevy-58,Impala-62 och-
63, Dodge Lancer plus några till).Det gissade hejvilt vad det var för bilar. Flesta bilar från 40 till 60-talet. Vi kollade sen in alla byggnader och dess 
innehåll. Mycket spritflaskor överallt! -Renat. Mycket öl-burkar, mest Pripps Blå samt någon Tre Skilling Banco Mellanöl. Mycket fina möbler står 
kvar i husen. Ser ut som husen bara lämnats. Massor av bråte på golven-man undrar varför det blivit så. Tyvärr har det vandaliserats (taken hoppats 
på osv) och ska man besöka ska man inte vänta för länge. Nedbrytningen går fort nu. Tyvärr solkar vandalisering och nedskräpning denna "idyll". 
Finns massor på Youtube och nätet-kolla in det. Besökare från hela världen kommer dit för att främst fotografera. Har gjorts böcker om denna skrot. 
I April 2014 i Årjäng fick Rune motta en ny bok, "Kärlek till en Skrot", fem månader senare dog han. /Rolf 

 

Bild1: De startade skroten 50-talet. Rune, död 2014-09-28 76 år. Tore, död 2016-11-02 82 år. Skroten ägs av Tomas o Pia-Runes barn. 
Bild2: Skroten var mycket större förr,flygfoto på från 70-talet. Inte lika igenväxt som nu.3 km till norska gränsen. Allmän väg slutar här. 
Bild3: Äntligen kaffe! Raimo,Jonas,Kicki,Mariana,Atso,Madde,Åke och Åsa. Alldeles utanför Hus1. Tre timmar tog det att åka hit. 
Bild4: Hus 1 med skrotbilar framför. Huset fullt med grejer. Tyvärr stjäls det en del....Finns ingen respekt.  VW Variant med björk. 
Bild5: Hus 2, lyxigare byggt. Fullt med grejer inuti men trasigt tak så nu går nedbrytningen snabbt. Synd på så fin kåk. 
Bild6: Fem Volvo PV med mossa. Man kan ta hur många bilder som helst, trots att skroten idag är betydligt mindre än glansdagarna.  
Bild6: Jonas vann i dragningen av röstsedlar. Myggdödare, eller var det Myggjagare?  

Hus 1 

Hus 2 


