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Fra Rostved til Moskva – busselskab med vokseværk 
 

Bogen ”Grænseløs buskørsel. Sechers Rutebiler 1932-95” beskriver en spændende del af 
Djurslands trafikhistorie. 

Historien om Sechers Rutebiler begyndte med at buschaufføren Søren Secher Sørensen i 1932 
fik foden under eget bord og åbnede busruten Korup-Thorsager-Aarhus. Det blev i årtierne 
derefter levebrødet for en ung familie. 35 år senere overtog Erling Secher ledelsen, og så blev 
den ene rute til mange, og forretningen blev udvidet med turistkørsel, postbefordring og 
olietransport. 

I 1989 sprang Erling Secher ud på det dybe vand og tog initiativ til en privat busrute mellem 
Warszawa og Moskva i selskabet SOVPOLDA. Skæbnen ville, at ruten åbnede den 9. november 
1989, den historiske dag for Berlinmurens fald. Tøbruddet i Østeuropa blev til en tsunami, som 
også rev den nye busrute med i faldet. 

Det var ikke tilfældigt, at det var i 1990’erne, at Erling Secher valgte at sælge sin 
busforretning. Udliciteringen af buskørsel medførte den største ændring i busbranchens 
historie, hvor mange private busselskaber bukkede under for en hård priskonkurrence. 

Erling Secher fik efter salget til Swebus i 1995 en karriere i danske og internationale 
busselskaber. I et kort interview i bogens afsluttende kapitel ser han tilbage på denne periode. 

Bogen er skrevet af journalist Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation. 

Bogen er rigt illustreret med fotografier og andre materialer især fra Erling Sechers privatarkiv. 

”Grænseløs buskørsel. Sechers Rutebiler 1932-95” er udgivet af forlaget J-bog. Udgivelsen er 
støttet økonomisk af Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond, Arriva Danmark og 
Danmarks Busmuseum 

Du finder pressemateriale her www.j-bog.dk/index.php/diverse/presse 

 

 

Facts om bogen: 
 
"Grænseløs buskørsel - Sechers Rutebiler 1932-95" 
af Mikael Hansen 
 
Format A4, 104 sider, over 140 illustrationer (heraf over halvdelen i farver) og hårdt omslag 
Vægtkl. 1000 g, ISBN 978-87-996494-0-2 
 
Vejledende udsalgspris inkl. moms 295 DKK + porto 
 
Bogen kan bestilles hos boghandlerne eller direkte på www.j-bog.dk 
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