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DAGEN I ØVRIGT

Hatten af for Videbæks jernmand
janf@bergske.dk

filmprojekt: Så er der
sat titel og navne på Susanne Biers næste filmprojekt.
En filmatisering af romanen »Rules of Inheritance« af den amerikanske forfatter og blogger
Claire Bidwell Smith.
Filmen skal produceres af Hollywoods nyeste
sweetheart, skuespilleren
Jennifer Lawrence, som
også spiller med i den nye
film, skriver The Guardian.
Hun er i øvrigt også
med i Biers »Serena«, der
har premiere senere i år.
For kvindelige læsere: Den
med Bradley Cooper.
»Rules of Inheritance«
bygger på Bidwell Smiths
egen livshistorie. Hendes
forældre bliver begge diagnosticeret med kræft, da
hun er ganske ung.
Bogen, der er blevet en
bestseller i USA, handler
om unge Smiths kamp for
at overvinde savnet af forældrene.
Lawrence er nok mest
kendt for sine roller i
»Hunger Games« og »Silver Linings Notebook«.
Sidstnævnte vandt hun
en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle tidligere
i år. Hun spiller rollen som
Smith i sit og Biers nye
projekt.
BT

Det bekræfter mig i, at det var den rigtige beslutning at køre sagen.
Janni Spies, tidligere rejsedronning, efter at have fået tilkendt 35 mio. kr
fra sin eksmand Christian Kjær, i BT

DAGENS KLUMME

Af Jannik Toft Friis

Her er Susanne
Biers næste film

dagbladet ringkøbing-skjern

Bagsiden

DAGENS CITAT

Klumme: Det kan godt være, de danske fodbolddrenge
efter tirsdagens pauvre indsats i Parken mod Armenien
har mistet muligheden for at
forsvare de rød-hvide farver
ovre på den anden side af Atlanten.
Til gengæld kan vi glæde
os over, at det i bogstaveligste forstand ruller for en anden dansker og vestjyde derovre, om end det foregår på
de amerikanske landeveje et
godt stykke nord for Brasilien, hvor fodbold-VM bliver
holdt næste sommer.
Den glade cykelamatør
Henning Larsen fra Videbæk er igen i år sat sig for at

cykle tværs over USA i årets
udgave af ekstremløbet Race Across America – Ræset
tværs over USA.
Spillereglerne er simple. Kør små 5000 kilometer
tværs over USA på mindre
end 12 dage! - Altså halvanden Tour De France på næsten den halve tid – uden
hjælperytter til at trække og
uden et stort, professionelt
setup og hold til flere millioner.
Henning er ikke drevet frem over feltet af EPO,
sprøjter og øget hæmatokritværdi – men af en jernvilje,
et uopslideligt konkurrencegen og støtten fra sit hold og
familien derhjemme i Videbæk. Ganske imponerende.
Mange rystede sikkert på
hovedet, da Henning Larsen
for et par år siden fortalte
om sine planer om gennemføre det, der betragtes som
verdens hårdeste sportsbegivenhed. Men mange rystede
sikkert endnu mere på hovedet, men nikkede alligevel

Henning Larsen og holdet er
kommet godt fra start i Race
Across America. Foto: Peter
Gjørup Kristensen, HLraam2013.

efterfølgende anerkendende
over den enestående præstation, det var at gennemføre

løbet. Et sådant vovestykke
kaster man sig kun ud i én
gang, skulle man tro. Men nu
sidder Henning Larsen gudhjælpemig i sadlen for andet
år i streg – og kan blive den
første dansker nogensinde,
som gennemfører verdens
hårdeste cykelløb for anden
gang.
At Henning Larsen så »bare« er en 46-årig - til en hvis
grad - ganske almindelig familiefar, der er blevet bidt
af en gal cykel, gør ikke bedriften mindre fantastisk.
Tværtimod.
Men som Henning Larsens fysioterapeut Rasmus
Røjkjær siger, så er Henning
Larsen bare gjort af et helt
specielt stof. Og den må man
give ham ret i.
Og det skal man nok også

være for at deltage i så halsbrækkende et løb, hvor tidligere vindere blandt andet
har været elitesoldater eller
topidrætsudøvere, som i øvrigt har haft at gøre med et
budget, der ligger laaaangt
over det, som Henning og
hans syv følgesvende har
haft til rådighed.
Selv om Henning er i besiddelse af et tårnhøjt ambitionsniveau og har proklameret, at han går efter at
cykle de små 5000 kilometer
på blot ti dage, så vil det være en KÆMPE præstation
bare at gennemføre igen. Og
efter at have fulgt ham på tæt
hold i snart halvandet år, så
er jeg fuld af respekt for den
beundringsværdige indstilling den 46-årige familiefar
lægger for dagen.
Jeg ønsker Henning Larsen og holdet god vind på de
amerikanske landeveje, for
selv om jeg ved, at Henning
nok skal klare den, så bliver der brug for det på vejen
tværs over USA.

Brud på Borgen
Af Erling Tind Larsen
etl@bt.dk

Venner: Troels Lund Poulsen og Sophie Løhde er ikke
længere kærester. De to Venstre-politikere har ellers i en
årrække boet sammen på en
lille gård på Sjælland.
Ifølge Billed-Bladet er det
den 29-årige sundhedsordfører Sophie Løhde, som har
forladt den 37-årige tidligere miljø-, undervisnings- og
ikke mindst skatteminister
Troels Lund Poulsen og er
flyttet alene i en lejlighed i
København.
»Vi er stadig gode venner,
men vi er nået til den erkendelse, at vi er vokset fra hin-

Sophie Løhde har forladt Troels Lund Poulsen og er flyttet
alene i en lejlighed i København. Foto: Scanpix
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anden,« siger de to til BilledBladet.
Bruddet er dog stadig så
nyt, at Sophie Løhde endnu
ikke har nået at opdatere sin
officielle hjemmeside, hvor
hun stadig fortæller, at hun
bor med sin kæreste på landet, omgivet af marker og
larmende stilhed.
Selv om de to nu går fra
hinanden, kommer de til at
gå op og ned ad hinanden til
hverdag på Christiansborg.
Det bliver dog ikke noget
problem:
»Det kan vi godt håndtere
professionelt og ses som før,
men nu bare som gode venner,« siger Troels Lund Poulsen til Billed-Bladet.
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