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I MORGEN. Familieforbindel-
sen til Michael Jackson og alle

deres fælles brødre har bestemt hjulpet
Janet Jackson frem i verden. Ligesom
hendes far, Joe Jackson, har spillet en væ-
sentlig rolle undervejs. Men i grunden er
det netop hendes brud med resten af
Jackson-familien, der har givet Janet Jack-
son status som musikalsk, mentalt og vi-
suelt forbillede for nutidens selvstændige
kvindelige popstjerner som Beyoncé, Ri-
hanna og Lady Gaga. 

Jackson har ikke den helt store stem-
me, men hun har udnyttet den perfekt til
at skabe grobund for hele nutidens bølge
af sovekammer-r’n’b – og dannet skole
med sine koreograferede og kraftfulde
shows.

JANET JACKSON ER efternøleren. Da hun
blev født, var brødrene i Jackson 5 allere-
de i gang med at optræde, og kort tid efter
satte de Motown i svingninger. Faderen
Joe Jackson ville gerne have hende med i
slænget, men Janet Jackson søgte mod tv-
skuespil, hvor hun i 1970’erne havde min-
dre roller i et par sitcoms.

I 1982 guidede hendes far Janet Jackson
til en pladekontrakt. Uden at de to første
albums gjorde større væsen af sig i en ver-
den, hvor hendes bror sad på tronen som
the King of Pop. Og så begyndte oprøret.

Først giftede Janet Jackson sig på
skrømt (kortvarigt) med den for Jackson-
famlien konkurrerende popstjerne, Ja-
mes DeBarge, bagefter brød hun med sin
far og fik John McClain som manager.
Han koblede Janet Jackson kælne stemme
med producerduoen Jimmy Jam og Terry
Lewis. De blev for Janet Jackson, hvad
Quincy Jones var for Michael Jackson.

Med albummet ’Control’ og sange som
’Nasty’ ændrede Janet Jackson det pop-
musikalske landskab i 1986. I et heftigt
mix af kantet Minneapolis-funk, musical-
koreograferede videoer og et sceneshow,

der matchede brormands, indledte Janet
Jackson sin storhedstid. 

Den bød på en stribe globale hits fra
’Miss You Much’ og ’That’s The Way Love
Goes’ til ’All For You ’ samt 160 millioner
solgte albums som ’Janet’ og ’The Velvet
Rope’. Ved siden af filmroller i blandt an-
det ’Poetic Justice’. Janet Jackson overstrå-

lede andre i en
grad, så hun drys-
sede lidt hitglim-
mer ud over sin på
det tidspunkt vin-
geskudte bror, Mi-
chael Jackson, med
duetten ’Scream’.

Inden det slutte-
de brat i 2004, hvor

Justin Timberlake i Super Bowl-pausesho-
wet rev et stykke af Janet Jacksons dragt af
og blottede hendes bryst. Da Janet Jack-
son godt ti år tidligere havde optrådt med
et par mandehænder for brysterne på co-
veret af magasinet Rolling Stone, var det
sexet. På livet-tv med millioner af seere
var det en skandale. Janet Jackson nægte-
de at undskylde over for tv-selskabet og
blev lagt på is til grammy-show og tv-rol-
ler. Og selv om hun op gennem 00’erne
udgav et par plader pakket med sex, som
jo bekendt ellers altid sælger, vandt hun
aldrig sin dominerende status tilbage.

SIDSTE ÅR GJORDE Janet Jackson come-
back efter syv års tavshed med albummet
’Unbreakable’. Og for at runde sit efter-
mæle af drog hun på en verdensturné,
der skulle forbi Danmark. Hele turneen
blev aflyst, og i stedet meddelte Janet Jack-
son, at hun er gravid og venter sit første
barn med Qatar-milliardæren Wisam Al
Mana, som hun blev gift med i 2012. Det er
alligevel en anderledes indgang til livet i
50’erne. Men Janet Jackson er med autori-
tet altid gået sin egen vej.
SIMON.LUND

Efternøleren, der blev popdronning

STATUS. Janet Jackson har været et forbillede for popstjerner som Beyoncé, Rihanna og Lady Gaga. Foto: Markus Schreiber/AP

Janet Jackson
nægtede at
undskylde 
over for 
tv-selskabet 

30
Megan Fox Skuespiller, USA

Med et mildt sagt overskue-
ligt selvværd, men en over-
vældende smuk anatomi tog
Megan Fox de første skridt i
retning mod at blive kendt,
da hun kun 13 år gammel be-

gyndte at arbejde som fotomodel. På det
tidspunkt boede hun i Florida med sin
mor og havde altid hadet at gå i skole, for-
di hun blev mobbet af de andre piger.
Hun har fortalt, at hun tilbragte spisefri-
kvarterne på toilettet for at undgå at væ-
re skydeskive for andre pigers madka-
sten, og har som voksen kendt skuespil-
ler engageret talt imod mobning. 

17 år gammel gik hun ud af skolen og
flyttede til Los Angeles, hvor hun efter at
have haft små roller i 2007 brød igennem
i actionfilmen ’Transformers’. Også i
’Transformers: ’Revenge of the Fallen’ fra
2009 spillede hun Mikaela Banes. Siden
har hun ofte været uheldig med sine rol-
levalg: Hun har bl.a. medvirket i ’Jonah
Hex’ (2010) og ’Passion Play’, der begge fik
negative anmeldelser og sløje billetsalg.
Større succes har hun p.t. med sin med-
virken i komedieserien ’New Girl’. 

Megan Fox sammenlignes ofte med
Angelina Jolie. Dels ligner de hinanden,
dels er de ofte blevet castet til samme ty-
pe af roller. 

Ligesom Jolie er Megan Fox ofte i me-
dierne på grund af alt muligt andet end
sit skuespilfag. Ud over at tale imod mob-
ning har hun udtalt sig om at lide af
tvangstanker, som hun gør. Og om at væ-
re biseksuel, men vælge monogami i et
ægteskab med en mand. hyg
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Ammar Al-Temimi Administre-

rende direktør, Rødovre

Han var Danmarks hidtil
yngst uddannede bygnings-
ingeniør, da han i 2008 
som bare 21-årig modtog sit
diplom fra Ingeniørhøjsko-
len i Ballerup.

I dag har Ammar Al-Temimi på blot tre
år etableret og udviklet Danmarks stør-
ste og dygtigste ingeniørteam inden for
bærende konstruktioner, AB Clausen
Rådgivende Ingeniører A/S.

En spirende spændende special- og
vækstvirksomhed, som venlige branche-
kolleger m.fl. ikke tøver med at kalde
danmarksmester i bærende konstruktio-
ner.

Opvokset i Valby som søn af irakiske
forældre kendte den unge Ammar straks
fra 7. klasse sin fremtidige karrierevej – ef-
ter at være blevet bjergtaget af en spekta-
kulær ingeniørfigur i en tv-serie. 

Efter tre lærerige arbejdsår på
FLSmidth og Burmeister & Wain-destina-
tioner i Dubai, Egypten, Indien, Syrien og
Cypern valgte den videbegærlige ingeni-
ør at vende hjem og starte en spæd virk-
somhed op med sin tidligere studiekam-
merat Bartek Clausen.

I 2013 besluttede Ammar Al-Temimi at
gå all in mht. konstruktioner, udvidede
virksomheden til AB Clausen A/S og sam-
mensætte et stærkt og dedikeret team be-
stående udelukkende af konstruktions-
ingeniører.
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Anders Byrge Landskabs-

arkitekt, projektleder, Risskov

Anders Byrge er en kompe-
tent landskabsarkitekt og
vellidt tillidsmand hos Arki-
tema Architects, hvor han
har været ansat siden 2004.
Han har blandt andet været

projektleder på udformningen af byrum-
mene omkring byretterne i Herning, Hol-
stebro, Kolding og Holbæk, det bæredyg-
tige og aktivitetsfyldte udeareal til Lyre-
skovskolen i Bov samt landskabsarealer-
ne omkring Esbjerg Psykiatri. I øjeblikket
er Anders Byrge projektleder på udform-
ningen af byrummet i forbindelse med
det offentlige kontorbyggeri OPS Gelle-
rup for Aarhus Kommune.

Anders Byrge er tillige tillidsmand for
arkitekterne i Arkitema Architects på
kontoret i Aarhus. 
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Thomas Stokholm Vorf

Journalist, direktør, Frb.

Thomas Stokholm har, siden
han blev uddannet fra Dan-
marks Journalisthøjskole i
1994, været vidt omkring i
det danske medielandskab.
Han har – blandt rigtig me-

get andet – været reporter, redaktions-
chef, producer, programudvikler, in-
struktør og direktør på vejen fra TV3 til
Danmarks Radio over Nordisk Film og si-
den Bastard Film, som han var med til at
grundlægge. Sammen med Miki Mistrati
fra Bastard Film og kollegerne Jeppe Fa-
cius og Anders-Peter Mathiasen fra Ekstra
Bladet stod han bag afsløringerne af poli-
tiets årelange samarbejde med eksrocke-
ren Dan Lynge. Et graverarbejde, som
gruppen i 2005 fik Cavlingprisen for.

Fra 2009 til 2013 var han kreativ direk-
tør i først Corporate Monday og siden
Monday Media, hvor han blandt meget
andet var med til at udvikle og producere
reklamefilm og virksomhedsportrætter. 

Siden 2013 har Thomas Stokholm været
direktør for Ekstra Bladets web-tv, hvor
han er ansvarlig for 20 ansatte. Han er
medlem af Ekstra Bladets forretningsud-
valg og strategienhed, og han er mentor
på JP/Politikens lederudviklingskurser. 
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Lars Henning Olsen Professor,

overlæge, dr.med., Kolding

Lars Henning Olsen har viet
sit professionelle liv til be-
handling af børn med kirur-
giske lidelser i urinvejene. 

Han er professor på børne-
urologisk afdeling, Aarhus

Universitetshospital, Skejby, og har vide-
reført og videreudviklet afdelingen, dens
kliniske såvel som dens forskningsmæs-
sige aktivitet, så den i dag indgår i en liga
af verdens bedste børneurinvejskirurgi-
ske afdelinger.

For 16 år siden begyndte Lars Henning
Olsen at udvikle robotassisteret kirurgi i
behandlingen af såvel medfødte som er-
hvervede urinvejssygdomme hos børn. 

Han blev den første, der ved hjælp af
teknikkerne udviklede en operation for
en medfødt udposning på nyrebække-
net, en tilstand, der kan give anledning
til påvirkning af nyrefunktionen. 

Også i andre sammenhænge har Lars
Henning Olsen været pioner, og som føl-
ge heraf indgår han i en international li-
ga af hospitalsafdelinger, som hjælper
hinanden med at behandle de sværeste
sygdomme, og som internationalt vare-
tager videreudvikling og undervisning. 

Henning Olsen blev læge i 1984. Han
blev i 2003 lektor ved Aarhus Universitet
og i 2013 professor i børneurinvejskirur-
gi. I 2011 forsvarede han sin disputats om
eksperimentelle og kliniske undersøgel-
ser af vandladningens udvikling. Han har
haft talrige internationale tillidshverv
inden for europæisk urinvejskirurgi og
leder hyppigt internationale kurser med
specifik fokus på robotassisteret kirurgi. 

5 min Sudoku

I MORGEN

SKAK

Vågen Bjørn
Bjørn Møller Ochsner er
startet rigtig fint i en større
Open, Internacional de LLuc-
major, på Mallorca i Spani-
en. Her skal vi se ham daske
hårdt til en solid stormester.
Sort troede de legede ’Bjør-
nen sover’, men fik sig en 
bræt (hehe) opvågning i dia-
gramstillingen:

XABCDEFGHY
8-+q+r+k+(
7+-zp-+pzp-'
6-+-zp-snnzp&
5+p+-zpN+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPPwQ-sNP#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Hvid trækker 
B.M. Ochsner – A. Demuth
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5
Spansk i Spanien. 3...a6
4.La4 Sf6 5.0–0 Lc5 6.c3 b5
7.Lb3 d6 8.a4 Lg4 9.d3 Tb8
10.Sbd2 0–0 11.h3 Le6?! fø-
les forkert 12.Te1 Te8 13.axb5 
axb5 14.Sf1 Lb6 15.Sg3 h6 
16.Lxe6 Txe6 17.De2! Sd7 
18.Le3 Lxe3 19.Dxe3 Hvid
står lidt men klart bedre
19...Sf6 20.Ta6 Ta8 21.Tea1
Txa6 22.Txa6 Dc8 23.Ta1
Te8 24.Sh4! Se7 25.Shf5
Sg6?? Sort spiller uden sans
for fare. Diagramstillingen
26.Sxg7! Bjørnekloen lige
gennem døren. 1–0

Sort bliver knockoutet efter
26...Kxg7 27.Sf5+
SUNE BERG HANSEN 
skak@jppol.dk

bridge

Tappet
Når du har trumflængde, vil
det ofte være rigtigt at an-
gribe i sin længste sidefarve.
I visse tilfælde kan man så 
tvinge spilfører til at trumfe,
og så vil din trumflængde få 
spilfører til at miste vejgre-
bet. Her er et eksempel.

3 NT i anden melderunde
var bare et forslag, som Nord
korrigerede til 4 Sp med fire 
trumfer og en lille double-
ton.
Vest var tro mod reglen om at 
spille ud i længste sidefarve,
når man har trumflængde. 
Øst stak med Ru E og spille-
de ruder igen til tien og bon-
den. Vest fortsatte med Ru K, 
som bordet måtte trumfe.
Syd fortsatte med trumf, og
hvis Vest stikker, er der in-
gen ben i spillet. Bordet kan 
tage sig af en ruderretur, og 
trumferne kan trækkes. Der-
for holdt Vest Sp E tilbage to
gange, og Syd var fortabt. En
tredje runde spar ville blive
stukket med esset, og Vest
vil pumpe spilførers sidste
trumf med endnu en ruder.
Alternativt var at høste side-
stikkene, men så ville Vest
også få to trumfstik.
BRUUN/BLAKSET
bridge@jppol.dk

N. Alle K 10 5 3
K 8 3
6 5
E D 8 6

E 9 4 2 8
B 7 D 10 9 5 4 2
K B 8 7 3 E 9 4
10 3 7 5 2

D B 7 6
E 6
D 10 2
K B 9 4

Nord Syd
1 Kl 1 Sp
2 Sp 3 NT
4 Sp pas


