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Denne fornemme Stower var den ferste motordrevne droskevogn i

sens. Billedet er fra bogen Auto Album.

årene omkring århundredskiftet og 
det første par tiår derefter. En filo-
sof skal dengang have sammenlig-
net motorvogne med kvinder. Han
fandt, at de var lunefulde, vanskeli-
ge at styre, og så gjorde de et rd-
somt spektakel.

Horsens' første
motordrevne
droskevogn

Den første motordrevne droske-
vogn, der kørte i Horsens, var en to-
cylindret tysk Stower type T fra
1906-08. Det var en efter datidens
forhold meget fornem vogn. Som en
ekstra finesse var den udstyret med
en bjergstøtte under trinbrættet.
Denne bjergstøtte kunne sænkes til
den fik hold i vejen, og således for-
hindre vognen i at rulle baglns,
hvis håndbremsen alene ikke kunne
holde bilen.

Denne er blot en af mange sjove
oplysninger med tilhørende illustra-
tioner i Thorkild Ry Andersens
te Auto Album, der er udgivet af Al-
fred G. Hassings forlag. Thorkild Ry
Andersen er arkitekt i Arhus og ve-
teranbil-entusiast om en hals.

Forfatteren, der i øvrigt selv har
to istandsatte og køreklare veteran-
biler, har samlet en stak fotos fra
bilismens barndom begyndende med

Bogen, der indeholder 150 fotos, er
først og fremmest af interesse for
veteranbilentusiaster, men for uden-
forstående er den også morsom

Jødernes bødler
Simon Wiesenthals verdensberømte

bog „Morderne iblandt os" kommer
nu som billigbog.

Den verdensomfattende jagt På
jødernes bødler burde vre forældet og
aldeles uaktuel, men udviklingen vi-
ser, at dette desvrre ikke er

tilfældet. Hver dag ser vi nye udslag af
progromen og nye eksempler af for-
svundne mordere, der pludselig fin-
des.

Wiesenthals bog er mere - spænden-

Hor-

de end en detektivroman - men byg-
ger på kendsgerninger.

Man har undertiden kaldt dr. Wie-
senthal „den nådeløse hævner". Men
han er ingen nådeløs hvner. De for-
brydelser, som blev begået under
Hitler-regimet, kan belt enkelt ikke
hvnes, ikke med menneskelige alen
Dr. Wiesenthal føler imidlertid selv,
at han med sit arbejde går menne-
skerettighedernes ærinde - og at de
foreløbige resultater var hans over-
levelse vrd.

Hvor meget skyldfølelsen har opta
get ham selv ses bedst af hans nye
bog „Solsikken", som tager hele
spørgsmålet om tilgivelse op, og som
har vakt diskussion over hele verden.

John Steinbeck IV, nobelpristage-
rens 22-årige son, fortæller I „Tmt
på" (Gyldendal) om sine oplevelser
som soldat i Vietnam, som anklaget
i en marihuana-proces i Washington
og som rejsende i sit eget land.
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