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Bogen beskriver en spændende del af Djurslands trafikhistorie - med overraskende perspektiver langt fra Mols
Bjerge og med tråde helt til Polen og Gorbatjovs Sovjetunionen. Historien om Sechers Rutebiler fra Rostved
på Djursland begynder med at buschaufføren Søren Secher Sørensen i 1932 åbnede en ny busrute fra Korup
over Thorsager til Aarhus, som i de følgende årtier blev levebrødet for en ung familie.Sønnen Erling Secher
overtog 35 år senere ledelsen, og så blev den ene rute til mange, og forretningen blev udvidet med turistkørsel,
postbefordring og olietransport.
Erling Secher var desuden landsformand for rutebilejernes brancheforening i otte år i 1980’erne. Erling
Sechers stjernestund var busruten mellem Moskva og Warszawa i 1989 - et aldrig før prøvet koncept.
Samarbejdet med danske, polske og sovjetiske partnere i Østeuropas og Sovjetunionens tøbrudstid så i
begyndelsen lovende ud. Skæbnen ville, at ruten åbnede 9. november 1989, den historiske dag for
Berlinmurens fald. Tøbruddet i Østeuropa blev til en tsunami, som også rev den nye busrute med sig i faldet.
Erling Secher solgte i 1995 sit livsværk til den svenske buskoncern Swebuss og fik siden en karriere i danske
og internationale busselskaber - men altid med Rostved og Djursland som omdrejningspunkt.
Bogen beskriver en spændende del af Djurslands trafikhistorie - med overraskende perspektiver langt fra
Mols Bjerge og med tråde helt til Polen og.
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