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Mitt ute i de djupa skogarna i Värmland, i byn Båstnäs precis vid gränsen mellan Sverige och Norge, förenas
ungefär 1 000 bilvrak från 30-talet fram till 70-talet med naturens krafter.
Det är en unik plats, sedan många decennier ägd av bröderna Rune och Tore Ivansson som en gång drev
skroten som en kommersiell verksamhet.
Idag är platsen Sveriges och kanske Europas mest spektakulära bilkyrkogård. Varje år reser bilskrotsturister
från hela Europa och andra delar av världen till Båstnäs för att uppleva skroten. I mötet mellan bilvrak och
natur uppstår något vackert och intensivt färger, kontraster och ljus gör bilarna till personligheter. Men det är
inte desto mindre en skrot, där vrakdelar från bilismens genombrott under efterkrigstiden lämnats kvar och
rostar sönder ute i skogen. Därför har skroten genom åren varit föremål för diskussion: Är den ett
kulturminnesmärke eller en miljöfarlig avfallsplats som borde saneras?
I Kärlek till en skrot berättar fotografen Staffan Ekengren i bild och text historien om bilkyrkogården i
Värmland och hur den berört människor både i Sverige och andra länder.
Mer information om projektet, samt intervjuer och filmer från skroten, finns på www.cemeterylove.se.
Mitt ute i de djupa skogarna i Värmland, i byn Båstnäs precis vid gränsen mellan Sverige och Norge, förenas
ungefär 1 000 bilvrak från 30-talet fram till 70. Den siste boken er ”Kärlek till en skrot” en fotobok av Staffan
Ekengren som kom nå i 2014. Lykken er en bilkirkegård, la den få lov til å bli! Er det tungvint å ta seg en tur
på fyllinga? Da kan du sende bud på Skrot-Kalle og Bymisjonens egen skrotdrosje. Nei, det er ikke
Skrot-Kalle på Eda. Skrot-Tor Juridisk navn: SKROT Tor Hylland Org nr 885514812 Ansatte: 3. En smart
snarvei til det du trenger, i nærheten av der du er eller dit du skal. De aller fleste med noen år på baken kjenner
han som Skrot-Kalle. Til toppen Adresse: Markensvegen 1 B, 2212 Kongsvinger; Postadresse: Postboks 757.

Stefan Johansen husker seg selv som mye mer nervøs enn dagens nye spillere ser ut til å. for om man har
jobbet mer og fått inn en fast stamme er.
Mange i Skien har savnet butikken Skrot-Tor etter at Tor Hylland pakket sakene og flyttet hele bruktbutikken
til Porsgrunn. Men nå har Skrot-Tor kommet hjem. Skrot-Tor åpner auksjonshall og viser frem 1 million
postkort i butikken i Porsgrunn. Og heter han faktisk Skrot til etternavn? synonym til skrot. Antall funnet 54,
viser første 50. Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id Ant Ord Ant bokst Ord Bruker Id; 1: 3: møl: 1: 1: 4: tant: 2:
1: 3: pæl: 1: 1. Fra gammelt skrot til designmøbler. Tweet Epost. Tekst: Christine Gulbrandsen. Men samtidig
førte de i mine øyne, ofte til en forflatning av designet.

