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Georgia Boy Michael Ravn Hent PDF Willy Davidsen – i truckerkredse kendt som Georgia Boy – er med 45
år bag rattet og otte millioner kilometer på landevejene lidt af en asfaltlegende. Gennem ham og en flok
kollegaer fortælles historien om de danske truckeres eksporteventyr med særlig fokus på de sjoveste, mest
dramatiske og opsigtsvækkende historier fra bl.a. Sydeuropa, Sovjetunionen og Mellemøsten. Vi kommer

rundt om alt fra smuglerier, bestikkelse, svindel og sortbørshandel til letlevende damer, kronprins Frederik og
prins Joachim, den italienske mafia, spritkørsel, tragiske dødsfald og et afhugget hoved.

”Jeg er lykkelig over at have siddet bag rattet i 45 år. Mit liv på landevejen har været opfyldelsen af en drøm;
lige som det må være for en professionel fodboldspiller. Jeg drømte altid om at komme på hjul, og jeg har
gjort min hobby til min levevej. Jeg har da også betalt en pris med overvægt, gigt, sukkersyge, et ægteskab,
dårlig ryg, hæmorider i røven og det hele. Jeg har sgu haft hele pladen fuld. Men jeg er i live og elsker altså

stadig mit liv og mit arbejde.” - Georgia Boy.

 

Willy Davidsen – i truckerkredse kendt som Georgia Boy – er med
45 år bag rattet og otte millioner kilometer på landevejene lidt af en
asfaltlegende. Gennem ham og en flok kollegaer fortælles historien
om de danske truckeres eksporteventyr med særlig fokus på de
sjoveste, mest dramatiske og opsigtsvækkende historier fra bl.a.

Sydeuropa, Sovjetunionen og Mellemøsten. Vi kommer rundt om alt
fra smuglerier, bestikkelse, svindel og sortbørshandel til letlevende
damer, kronprins Frederik og prins Joachim, den italienske mafia,

spritkørsel, tragiske dødsfald og et afhugget hoved.
”Jeg er lykkelig over at have siddet bag rattet i 45 år. Mit liv på

landevejen har været opfyldelsen af en drøm; lige som det må være
for en professionel fodboldspiller. Jeg drømte altid om at komme på
hjul, og jeg har gjort min hobby til min levevej. Jeg har da også



betalt en pris med overvægt, gigt, sukkersyge, et ægteskab, dårlig
ryg, hæmorider i røven og det hele. Jeg har sgu haft hele pladen fuld.
Men jeg er i live og elsker altså stadig mit liv og mit arbejde.” -

Georgia Boy.
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