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Det hurtige dusin Peter Nygaard Hent PDF Forlaget skriver: Danmark har produceret langt flere store,
internationale racerkørere end landets størrelse berettiger til. Der startede for alvor med mekaniker-lærlingen
Tom Belsø, der tidligt i 1970´erne drog til England med værktøjskassen under armen og drømmen om en

international racerkarriere i baghovedet. Han blev Danmarks første formel 1-kører og et par år senere stablede
Jac Nellemann endda et danske formel 1-team på hjulene.

Senere fulgte trekløveret John Nielsen, Kris Nissen og Kurt Thiim, der voksede op få kilometer fra hinanden i
Sønderjylland. De overførte senere duellerne fra Vojens Gokart-bane til 24-timers løbet i Le Mans, hvor

Nielsen blev den første danske vinder i 1990.

Tom Kristensen blev i det nye årtusinde den mest vindende kører i Le Mans-historien, men andre danske
topkørere som Kris Nissen og Jason Watt blev ramt af alvorlige ulykker netop som de stod på tærsklen til
formel 1. Og Jan Magnussen, der blev betraget som verdens største racertalent i starten af 1990´erne, nåede

formel 1, men fandt hurtigt ud af at han slet ikke passede ind i motorsportens kongeklasse.

Her er historien om triumferne og tragedierne omkring Danmarks 10 bedste racerkørere - illustreret med
masser af spektakulære billeder.

Mød bl.a.
Tom Kristensen: Verdens bedste Le Mans-kører

Jan Magnussen: Det største talent siden Ayrton Senna
John Nielsen: Danmarks første Le Mans-vinder

Jason Watt: MC-ulykke smadrede formel 1-drømmen
Nicolas Kiesa: I formel 1 med milliongæld
Tom Belsø: Den første dansker i formel 1

Kris Nissen: Brand-ulykke på tærsklen til formel 1
Kurt Thiim: Verdens uheldigste racerkører?

Thorkild Thyrring: Danmarks ´Mr. Motor Racing´
Jac Nellemen: Startede sit eget formel 1-team
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