
 

 

  Tur til Båstnäs Bilkirkegård 
i Sverige. 

D 18/9-19 efter arbejde drog Leif 
og jeg mod vores dejlige 
sommerhus i Sverige. Dette gør 
vi så tit vi kan, men denne gang 
havde turen en helt anden 
anledning.  

Leif havde læst om 
Bilkirkegården i Båstnäs i 
Veteranposten og ville rigtig 
gerne op og se den. 

 

 

 

 

 

Kl. 6.30 torsdag morgen startede 
vi bilen og kørte mod Norge, ja I 
læser rigtigt, Norge. Ved at køre 
igennem Norge kunne vi faktisk 
spare 1 times kørsel, så det 
valgte vi.  

Vi nåede selvfølgelig Göteborg 
lige i den værste morgen trafik, 
så det var med at holde tungen 

lige i 
munden og 
komme på den rigtige tilkørsel til 
motorvejen.  

Vejret var rigtig flot og vi nød 
turen. Vi måtte holde pause et 
par steder så vores lille hund 
kunne få en pause fra sin plads 
på bagsædet (i en transport 
kasse) og vi trængte i den grad 
også til at få strukket benene.  

 

Vi nåede Norgens grænse, kørte 
et lille stykke og drejede derefter 
fra ind mod Sverige igen. En tur 
ad små grusveje med den 
skønneste natur og skov. Her 
spiste vi vores frokost og en kop 
kaffe. Efter et stykke tid nåede vi 
et T kryds………… og så var det 
store spørgsmål, højre eller 
venstre………. Vi snakkede lidt 
og blev enige om at vi prøver da 



 

 

at køre til højre. Vi kørte og kørte 
og kørte og…………. Pludselig 
dukkede det første vrag op og så 
endnu et og så var der ellers biler 
alle vegne. Leif parkerede og jeg 
fik hurtigt fundet kameraet frem 
så jeg kunne få taget en hel 
masse billeder.  

Hold nu op med biler. Der står 
ca. 1000 biler, eller resterne af 
dem, tilbage i den 
afsidesliggende natur, der er 
sprunget i skov. Det var virkelig 
imponerende at se, og bedst som 
vi troede at nu kunne der da ikke 
være flere biler, ja så dukkede 
der endnu flere op. 

Efter 1 time havde jeg fået taget 
194 billeder og var godt træt i 
kroppen, og hunden så heller 
ikke ud som om han syntes at 
det var sjovt mere. 

 

 Så Leif fortsatte på 
egen hånd med at kikke og kom 
glad tilbage efter endnu 1 time. 

Leif syntes at det er en fantastisk 
oplevelse for bil interesserede. 
Der er en bred vifte af biler fra 
50’erne, 60’erne og 70’erne og 
lidt fra 8’erne, blandt andet DKV, 
VW type 1 og 2, Volvo 444, 
Volvo Amazone, Opel, Morris 
1000, VW bobbel og mange 
flere. Næsten alle biler var delvist 
adskilte, og rundt omkring på 
skrotpladsen var der opført flere 
skure, hvor det ene var fyldt med 
gearkasser, et andet med 
kardanaksler, et med 
støddæmpere og et fjerde med 
startere og dynamoer. Alt lå 
hulter til bulter i en meters højde.  

 



 

 

 

Skrotpladsen opstod da brødrene 
Tore og Rune Ivansson, som 
begge interesserede sig for biler, 
i begyndelsen af 1950’erne 
startede et lille værksted med 
salg af reservedele fra biler de 
opkøbte og huggede op. Inden 
længe havde de fået opbygget 
en stor ophuggerplads, der blev 
kendt vidt og bredt, specielt i 
Norge der ikke var så økonomisk 
velstillet efter krigen som 
Sverige, og de norske bilejere 
stod i kø og slæbte dynger af 
reservedele med sig hjem. 
  

 

I slutningen af 1970’erne svandt 
kundekredsen noget ind da 
nordmændene var kommet til 
penge og nu havde råd til at 
købe nye biler, og derfor ikke 
længere var afhængige af at 
holde deres gamle biler kørende  

 

ved hjælp af 
reservedele fra brødrenes 
skrotplads i Båstnâs. Så i 
1980’erne trappede brødrene 
ned og da de så også mistede 
deres skrotningslicens blev 
nøglen drejet for sidste gang. 
Huset de boede i, står som om 
de lige er kørt i byen og så aldrig 
er vendt tilbage. Der hænger tøj i 
gangen, ligger gamle aviser på 
trappen og i et hul i loftet kan 
man se at der ligger et mindre 
lager af autoruder på 1 sal. 

 

Hvordan finder man så denne 
bilkirkegård? Det sjover er, at der 
ikke er nogen skilte der viser vej 
mod skrotpladsen, til trods for at 
den står som en seværdighed 
flere steder, og alligevel er man 



 

 

ikke alene derude. Imens vi var 
der kom der Tyskere, 
Hollændere, polakker og 
svenskere, der jo som vi, også 
havde set/hørt om pladsen, så 
det er en ret berømt sted.  

Selvom der står på et skilt, at det 
er strengt forbudt at fjerne dele 
fra bilerne, og at man stadig kan 
købe dele fra bilerne ved at 
kontakte ejeren af pladsen, er 
der slet ingen tvivl om, at der 
kommer en del besøgende der 
liiiiige kommer til at tage lidt 
reservedele med hjem.  

 

 

 

 

 

Efter nogle timer og en, for os, 
fantastisk oplevelse rigere, havde 
vi nydt og foreviget den specielle 
stemning der er på den gamle 
skrotplads, og kørte derefter mod 
Åjäng hvor vi overnattede i en 
lille hytte på en campingplads, og  

 

 

 

tog køreturen på de 6 ½ time 
hjem til vores sommerhus igen 
fredag. 

En helt fantastisk tur som vi kun 
kan anbefale andre. 

Leif og lykke 352 

 

 


