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Danske F1 drømme Carsten Frimodt Hent PDF Forlaget skriver: DANSKE F1 DRØMME. Denne tredobbelte
biografi er historien om den første helhjertede danske satsning mod F1 med racerkørerne Tom Belsø, Jac
Nellemann og Thorkild Thyrring. Bogen beskriver hele deres karriere i alle klasserne, men med fokus på

deres formelaktiviteter. De mødtes alle tre i den tids talentklasse - Formel Ford - der blev trinbrættet for dem i
1970 på vej mod det forjættede land F1. Her er historierne fra A til Z. 

De havde trådt deres racersko godt og grundigt i vidt forskellige kategorier i 1960´erne. Tom havde længe
kørt i tunge standardbiler, mens Jac lige så længe havde prøvet kræfter i gokart og Thorkild var startet direkte

i F3 men med bedagede modeller. Det var ingen optimal måde at nå F1 på. 

Læs om standardvognskøreren, der i en årrække havde lænet sig op ad sine konkurrenter i svingene og
jævnligt udvekslet karosserimaling, og som nu sad i en åben formelbil uden tag over hovedet. Om hvordan
det var for gokartkøreren at komme op fra de diminutive jernsenge og nu ligge indkapslet i en tynd skal af
skrøbeligt glasfiber. Eller hvordan det var for en F3-kører i forældet materiel at komme fra brede dæk og nu

skøjte rundt på smalle gadedæk i Formel Ford. 

Så hvem var de første danskere i F1 og hvem nåede sine drømmes mål først? Hvem var egentlig de danske
forløbere for Jan Magnussen, Nicolas Kiesa og Kevin Magnussen? Dette og meget mere giver de over 330

sider med mere end 900 fotos svaret på.
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