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Der er noget specielt over at komme fra lige netop den fam-
lie, som Janet Jackson gør. Børnene i familien Jackson blev 
allerede berømte i en tidlig alder, da de medvirkede i TV-
serien »The Jacksons«, og fem af drengene blev kendt for at 
synge i The Jackson Five. Sidstnævnte kom der nu ikke så 
meget ud af for gruppen som sådan, men for en enkelt var 
det første trappetrin til verdenstoppen i popmusik. Det var 
Michael Jackson, der døde for nogle år siden efter et liv i suc-
ces, nedture og stofmisbrug.
Janet Jackson er ikke blot lillesøster til en stjerne, hun er 

selv en stjerne og har ikke stået i skyggen af ham. Hun er en 
af de bedst sælgende pop-musikere overhovedet, og hun 
har formået at holde sig tæt på toppen i popkulturen i 30 år, 
både som sanger, skuespiller og danser.
Da hun kom med i »The Jacksons«, var hun kun ti år 

gammel og det yngste medlem af familien. Senere medvir-
kede hun i andre TV-produktioner så som »Fame«. Den før-
ste pladekontrakt kom i 1982 og kort efter endnu en. Ingen 
af dem var nogen større succes, og Janet Jackson droppede 
sin far som agent, og fandt andre inspirationskilder. Så kom 
succesen. Med hendes tredje album, »Control« i 1986, blev 
hun hurtigt et pop-ikon.

Brystsmutter

Derfra fortsatte karrieren lige i vejret, og i 1990erne var 
hun ikke blot en af de mest veltjenende, men også årtiets 
næstmest sælgende kunstner. I 1993 medvirkede hun i den 
romantiske dansefilm »Poetic Justice«. Hun fortsatte med 
at udgive plader, og selvfølgelig måtte der komme en nedtur 
på et tidspunkt. Den kom, da hun i forbindelse med Super 
Bowl-finalen i 2004 i halvlegen optrådte sammen med 
Justin Timberlake. Super Bowl er det mest sete TV-program 
i USA, og Timberlake skulle under et lidt frækt anlagt num-
mer tage den yderste beklædning af Jacksons ene bryst. 
Desværre røg den inderste BH med, og pludselig stod 

hun med et bart bryst og 140 millioner tilskuere ved skær-
mene derhjemme. I USA kunne man åbenbart ikke se det 
humoristiske i det, og efterfølgende blev der givet store 
bøder til TV-selskaberne, Timberlake måtte forklare sig og 
undskylde, og det samme måtte Janet Jackson.
»Forbrydelsen« mod offentlighedens indskrænkede 

moral var så stor, at Janet Jackson ikke måtte optræde ved 

det næste Grammy Award-show. Mærkeligt nok måtte 
Timberlake gerne, hvad man kan kalde dobbeltmoral – 
men omvendt var det jo heller ikke hans brystvorte publi-
kum havde set.
Affæren gik også ud over Jacksons næste album, der kom 

samme år. Det blev boykottet af en del af de store radiosta-
tioner, men det fik hende ikke til at stoppe hverken musik- 
eller filmkarrieren, for der var fortsat mange, der gerne ville 
spille og købe hendes musik og se film med hende.
Hendes utilfredshed med de forskellige pladeselskaber, 

hun havde arbejdet med gennem årene, fik hende til at 
danne sit eget selskab, »Rhythm Nation«, og sidste år udgav 
hun et nyt album, »Unbreakable«. Den udgivelse skulle føl-
ges af en verdensturné, men den blev droppet tidligere i år, 
fordi Janet Jackson venter barn.

Et bryst kom i vejen
50 i morgen. Janet Jackson var ved at få sin karriere ødelagt af en »bryst-
smutter«, men kom stærkt igen.

Janet Jackson har solgt over 160 mio. plader.  Foto: AFP PHOTO 
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Pensionerede generaler, der i den daglige debat ikke i tide 
giver sig selv ordren »hold inde«, kan være en belastning. 
Det gælder ikke for strategen, generalløjtnant Ole Kand-
borg. Han kan i sit 75. år, der passeres i morgen, ikke holde 
sine opdaterede tanker og meninger for sig selv, han er ikke 
bange - og tak for det.
I avisernes kronikker og debatspalter analyserer han 

meget forståeligt og på et kernedansk aktuelle politiske 
og militære emner. Og da statsministeren havde bestilt 
ambassadør Taksøe-Jensen til at give et bud på landets 
udenrigspolitiske fremtid, gav gamle kolleger og Kandborg 
spontant et input til ham.
»Jo, vi kan godt genkende nogle af vore betragtninger i 

Taksøes analyse,« siger Kandborg beskedent.
Allerede som rekrut i Prinsens Livregiment i Viborg fik 

Kandborg et realistisk syn formuleret af en gæv sergent, 
da alle topgejlede i fuld oppakning og lidt nervøse stod til 
parade ved en generalinspektion. »Husk, i underbukser ser 
vi og generalerne ens ud,« lød det.
Kandborg fór gennem uddannelserne og udnævnel-

serne. Som oberstløjtnant blev han den første informati-
onschef i Forsvaret. Under forsvarschef, admiral Thiede, var 
Kandborg tovholder for institutionen Sikkerhedspolitisk 
Seminar, der siden 1987 hvert år har slået bro mellem civile 
og militære ledere.  
Kandborg sluttede som chef for NATOs internationale 

militære stab i Bruxelles, den da hidtil højeste post en 
dansk officer havde haft. Han var manden, der sørgede for 
at føre alle militærkomiteens beslutninger ud i livet 
Den sidste officielle opgave var, da Kandborg som pen-

sioneret general for to år siden stod i spidsen for fejringen af 
Hærens 400-årsdag med parader, bøger, sport, musik og et 
fyldt Operahus med den kongelige familie. 
Som senior har han dog måttet notere et enkelt neder-

lag. Ved en netværkskonfe-
rence sidste år i Aalborg skulle 
Kandborg skaffe den afgå-
ende NATO-generalsekretær 
Anders Fogh Rasmussen som 
foredragsholder. Prisen var ca. 
142.000 kr., hed det. Det var for 
meget, syntes netværket, og 
Kandborg skulle kompromise 
med 100.000 kr. Nej, lød svaret 
fra agenten, der var allerede tale 
om en vennepris, for normal-
prisen var 240.000 kr. Generalen retirerede - der blev ikke 
noget Fogh-foredrag.
Blandt de mange udnævnelser han har modtaget, er den  

fornemste, Dannebrogsordenens Storkors. Med den skal 
man lade sit våbenskjold afmale med ens personlige sym-
boler til ophængning i Frederiksborg Slotskirkes galleri.
Hvad har den gamle kriger så valgt? Grundlaget er skak-

tern, »fordi spillet, som jeg kan lide, minder om de strategi-
ske udfordringer, jeg har mødt i mit liv,« understreget med 
ordene »Det stærkeste træk,« som skakspillere bruger om 
det bedste i den givne situation. Den velskrivende general 
har ladet sit skaktema ledsage af sine to bedste våben, svær-
det og pennen. 
Han har været enkemand i fem år, men livet er blevet 

lettere via samværet med hans rejsefælle og hjertenskær, 
Karen Marie, med hvem han sammen med venner, børn og 
børnebørn markerer årsdagen hen over sommeren.

General med kæ", tæ" og retning

runde tal i morgen

 H 30 Ammar Al-Temimi, civilingeniør, adm. direktør, Rødovre, 
fylder 30 år 16. maj.
Han var Danmarks hidtil yngste uddannede bygningsin-

geniør, da han i 2008 som 21-årig modtog 
sit diplom fra Ingeniørhøjskolen i Ballerup.
I dag har han på tre år etableret og 

udviklet Danmarks største ingeniørteam 
inden for bærende konstruktioner, AB 
Clausen Rådgivende Ingeniører A/S.
Al-Temimi er vokset op i Valby som søn 

af irakiske forældre. Han vidste allerede fra 
7. klasse, hvad karrierevejen skulle være, 
fordi han blev bjergtaget af en spektakulær ingeniørfigur i en 
TV-serie.
Efter tre lærerige arbejdsår på FLSmith og Burmeister 

& Wain-destinationer i Dubai, Egypten, Indien, Syrien og 
Cypern valgte han at vende hjem og starte en virksomhed op 
med sin tidligere studiekammerat, Bartek Clausen.
I 2013 besluttede Ammar Al-Temimi at gå all-in for kon-

struktioner, ekspandere sin virksomhed til AB Clausen A/S og 
sammenspille et dedikeret team bestående udelukkende af 
konstruktions-ingeniører.
På hjemmebane er Ammar Al-Temimi bidt af en gal fod-

bold, dykning samt eventyr- og rejselyst – topprioriteter, der 
dog har måttet rykke for hans fire måneder gamle datter, som 
han har med sin hustru, Huda.

 H 50 Thomas Stokholm Vorf, journalist, direktør, Frederiks-
berg, fylder 50 år 16. maj.
Han er direktør for Ekstra Bladets web-TV og var i sin 

tid med til at grundlægge filmselskabet 
Bastard. Han blev uddannet journalist fra 
Journalisthøjskolen i 1994. Derefter har 
han været ansat mange forskellige steder 
begyndende ved TV3, DR og derefter 
Nordisk Film, hvor han producerede ikke 
mindst dokumentarfilm. 2000 var han 
med til at starte Bastard Film, hvor han 
sammen med tre andre journalister fik en 
Cavlingpris for afsløringen af Dan Lynge-sagen.
Inden han kom til Ekstra Bladet i 2013, var han fra 2010 

kreativ direktør i Monday Media, hvor han udviklede og pro-
ducerede highend kommercielle TV-formater. Blandt andet 
reklamefilm og virksomhedsportrætter for top 100-virksom-
heder i Danmark og udlandet.
Han bor sammen med sin kæreste og de har fire sammen-

bragte børn.

 H 50 Anders Byrge, landskabsarkitekt, Risskov, fylder 50 år 16. 
maj.
Han er landskabsarkitekt og tillidsmand hos Arkitema 

Architects, hvor han har været ansat siden 
2004. Hans job er at kreere bæredygtige 
landskaber og oplevelsesrige byrum i 
en lang række offentlige byggerier. Han 
har blandt andet været projektleder for 
udformningen af byrummene omkring 
byretterne i Herning, Holstebro, Kolding 
og Holbæk, udearealet til Lyreskovskolen 
i Bov samt landskabsarealerne omkring 
Esbjerg Psykiatri. I øjeblikket er han projektleder for udform-
ningen af byrummet i forbindelse med det offentlige kontor-
byggeri for Aarhus Kommune, OPS Gellerup. 
Anders Byrge er gift og har en søn og to døtre.

75 i morgen. Ole Kandborg er en indsigtsfuld og frygtløs debattør.
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Jubilæum

Simon Andersen, 61 år, Randers, kan den 15. maj 2016 fejre
25 års jubilæum i Rederiet A.P. Møller.

Simon Andersen, der er uddannet Tømrer, begyndte sin
karriere som dæksarbejder og har igennem årene avanceret
sig op i Maersk Drilling med arbejdsopgaverne fordelt rundt
omkring i verden på boreenheder samt på jack-ups og
flydende installationer. Simon har suppleret sin uddannelse
med kurser i blandt andet sikkerhed, boreteknologi, bore-
kontrol og relevante ledelseskurser.

HR 27. april 2016

JUBILÆER


