
Jeg ødelægger broerne bag mig, for på den måde har jeg 
kun én vej: fremad 
Fridtjof Nansen, norsk polarfarer, der med sit skib Fram mislykkedes med en 
dristig ekspedition mod Nordpolen.

Bastian Emil Goldschmidt er den nye store stemme i dansk 
cykelsport. Med referencer til kunst, historie og mytologi træder 
han med sin debutbog Fremad ind i en lang tradition blandt 
italienske og franske forfattere, hvor cykelløbet udfoldes i den 
størst mulige fortælling. En fortælling hvor sorg og stolthed, 
skam og storhed lever side om side med rytternes pedaltråd på 
landeveje og velodromer verden over. 

Da jeg som dreng så mit første Tour de France, stod det klart 
for mig, at jeg her blev jeg præsenteret for alt det, som jeg kun 
troede stod skrevet i bøger: Helten, der kæmper og overvinder 
udfordringer, i en fortælling der både er grusom, farlig og 
smuk. Jeg vil gå så langt som til at sige, at når jeg savner styrke 
og mod på livet, finder jeg det i cykelsporten.

Sådan fortæller Bastian Emil, der i Fremad tager os med ind 
i cykelsportens inderste væsen – fra dengang Tour de France 
skulle være så hårdt, at kun én rytter skulle være i stand til at 
gennemføre løbet, forbi den støvede og stridsomme pionértid på 
Europas krigshærgede veje, over cyklingens moderne syndefald 
i slutningen af 90’erne og frem til nutidens højteknologiske 
kapløb, hvor vi blandt andet kommer helt tæt på Mads Pedersens 
verdensmesterskab på Yorkshires regnvåde landeveje.
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Fremad er bogen til cykel-connaisseurs, men også til det brede 
publikum, der kan leve sig ind i cykelsportens episke dramaer og 
de fascinerede menneskeskæbner. Fremad er illustreret med en 
række historiske fotos, der viser sporten frem fra sin både barske 
og smukke side.

Om forfatteren
Bastian Emil Goldschmidt (født 1992) har gennem sit arbejde 
som cykelekspert hos Eurosport, cykelskribent, oplægsholder og 
oversættelsen af Curzio Malapartes Coppi og Bartali (2017) vakt 
begejstring hos cykelinteresserede landet over. Bastian Emil er 
desuden musiker og har turneret i Europa, USA og Rusland som 
forsanger med bandet Grand Prix. 

Information og kontakt

For bestilling af presseeksemplarer, 
pressefotos og kontakt til 
forfatteren, kontakt venligst 
presseansvarlig Mette Wibeck på 
mette@strandbergpublishing.dk eller på 
+45 4075 3476. 

Forside og fotos fra bogen kan 
downloades på:
strandbergpublishing.dk/presse

Siesbys hus, 1957-59

Fignon, Tour de France 1989

Buysse, Tour de France 1926

Ganna, UAE Tour 2021

Giro d’Italia, 1956 Giro d’Italia 1947

Supersprinteren Cipollini

Rasmussen, Tour de France 2006

PRESSEMEDDELELSE

Poulidor og Anquetil, Tour de France 1964 Armstrong, Tour de France 2002


