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Hjulspor i bakspejlet. Erindringer 1921-1962 Harry Motor Hent PDF Harry Motor har sat sit fingeraftryk på
alt, hvad der i Danmark forbindes med biler – han har været skribent for FDM-bladet "Motor", været direktør
for Volvo Danmark, gjort lynkarriere hos Ford og arbejdet som sportsjournalist og forfatter hos både DR og

FDM.

I "Hjulspor i bakspejlet" tager han os med på en lang og spændende køretur gennem sin erindring. Han
fortæller om sine mange bedrifter, om livet som socialdemokrat og bruddet med partiet, og om hvordan han

måtte genopfinde sig selv og starte helt fra bunden som chauffør.

Bogen er fyldt med kendte navne og sjove anekdoter og er på den måde et kig ind i den nyere
Danmarkshistorie fra en skæv vinkel.

Harry "Motor" Jensen (1921-2001) var en dansk erhvervsmand, journalist og forfatter, som særligt er kendt
for sit arbejde inden for bilsektoren. Han var i en årrække direktør for Volvo Danmark og sidenhen i

Australien. I årene 1957-1988 stod han for "Teknisk brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag
kender de fleste ham ved navnet Harry Motor.
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om livet som socialdemokrat og bruddet med partiet, og om hvordan
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måde et kig ind i den nyere Danmarkshistorie fra en skæv vinkel.

Harry "Motor" Jensen (1921-2001) var en dansk erhvervsmand,
journalist og forfatter, som særligt er kendt for sit arbejde inden for
bilsektoren. Han var i en årrække direktør for Volvo Danmark og
sidenhen i Australien. I årene 1957-1988 stod han for "Teknisk

brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag kender de fleste



ham ved navnet Harry Motor.
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