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h Fredag 15. 
juli og fre-

dag 29. juli: Kunde-
medarbejderne 
Else Gammelgaard 
(t.v.) og Inge Bøg-
holm kan begge 
fejre 40 års jubi-
læum i Arbejder-
nes Landsbank.

Else Gammelgaard begyndte i 1971 som elev i bankens 
filial i Aarhus 15. juli 1971. 14 dage senere startede Inge 
Bøgholm også som elev samme sted. 

De to 40 års jubilæer fejres begge fredag 29. juli mellem 
kl. 14 og 16 i filialen på M.P. Bruunsgade 22-24. 

Blandt dagens fødselarer er skibsreder ARNOLD MÆRSK MCKINNEY 
MØLLER, der fylder 98 år. I 1965 overtog han ledelsen af  A.P. Møller 
Gruppen efter sin far. Mærsk McKinney Møller er - finansiel turbulens 
til trods - stadig Danmarks rigeste mand. I 2003 - som 90-årig - gik han 
på pension, men er fortsat indflydelsesrig medindehaver af  koncernen.

j Torsdag 14. juli: Købmand Jør-
gen Christiansen, Skyttevænget 3 

i Hadsten, fylder 50 år.
Jørgen Christiansen og Lisbet Lar-

sen, som han danner parløb med bå-
de privat og professionelt, overtog 
 supermarkedet i Hadsten Centret i 
2005. Siden har parret renoveret og 
udvidet SuperBest-butikken og indsat-
sen blev tidligere på året hædret med 
titlen ’Årets Iværksætter’ i Favrskov Kommune.     

Jørgen Christiansen er oprindeligt uddannet slagter, og 
han er for alvor i sit es, når han overhaler alle andre in-
denom ved at købe et parti eksklusivt kobe-kød hjem eller 
laver verdens længste sylte. 

Sidste år udvidede parret forretningen, da det overtog 
forpagtningen af  cafeen i Hadstens kulturhus. 

Jørgen Christiansen er ikke den type leder, der sidder 
bag et skrivebord og udstikker kursen. Han har det bedst, 
når han huserer i butikken, cafeen eller i »marken«. Selv-
om han altid har mindst 50 bolde i luften, har han altid tid 
til at veksle et par kvikke bemærkninger med kunderne. 
De mange bolde i luften giver lange arbejdsdage. Det er ik-
ke ualmindeligt, at han fortsætter i Sløjfen til langt ud på 
aftenen efter en almindelig arbejdsdag i SuperBest.

Den sparsomme fritid bruger han blandt andet på Rota-
ry og på vin. Interessen for vin har været medvirkende til, 
at Jørgen Christiansen har etableret en vinklub.

Jørgen Christiansen og familien har netop fejret fød-
selsdagen på forskud med en tur til Kina, men han er til-
bage i Hadsten på selve fødselsdagen. spl

FØDSELSDAG

TO JUBILÆER

G Flemming Voldby (45) blev pr. 
1. juli advokat og partner hos 

 advokatfirmaet HjulmandKaptain i 
Aarhus. Han kommer fra en stilling 
som advokat hos Interlex Advokater. 

Flemming Voldby er oprindelig 
bankuddannet i Aars Diskontobank, 
men begyndte i en alder af  26 at læse 
til jurist. Han har i dag møderet for 
Landsretten. 

HjulmandKaptain er pr. 1. juli flyttet til nye og større 
 lokaler på Nørrebrogade, og ansættelserne sker som et led 
i virksomhedens vækst i Aarhus.

JOBNYT

G Anne Sofie Møller Andersen er ansat som afdelingsse-
kretær i Alectia, Skanderborgvej 190, Viby J. Hun er 

uddannet cand.mag. i engelsk og informationsvidenskab 
ved Aarhus Universitet i 2007. Anne Sofie Møller Ander-
sen har tidligere været ansat som training coordinator 
hos Marel, hvor hun arbejdede med udvikling og planlæg-
ning af  virksomhedens kurser for medarbejdere og kun-
der. Herudover har hun arbejdet som oversætter af  for-
skellige typer tekstmateriale på dansk og engelsk, bl.a. 
manualer, pressemeddelelser og produktmateriale.

Af Randi Rehmeier
rare@stiften.dk

DAGENS PORTRÆT: I dag 
fylder Jesper Mardahl 50 år, 
og man må sige, at han har 
nået en hel del.

Han har fået tre børn. Han 
har deltaget i 25 årgange af  
Roskilde Festival, rundt reg-
net. Han har lyttet til og haft 
fingrene i utroligt meget mu-
sik.

Jesper Mardahl læste dra-
maturgi på Aarhus Univer-
sitet i ungdomsårene, men 
det var musikken, der trak. I 
en moden alder byggede han 
ovenpå livets skolediplom 
med en bachelor i Idéhistorie 
på Aarhus Universitet. 

I dag er musikmanden leder 
af  byens musikalske vækst-
lagsgøder, er da også af  en mu-
sikalsk familie: Faderen var 
prorektor på Musikkonserva-
toriet, moderen havde sit eget 
institut for jazzballet.

I dagens anledning ser avi-
sen lidt nærmere på Jesper 
Mardahls musikalske præfe-
rencer.

Mp3, cd eller vinyl?
»Faktisk alle tre! Jeg har en 
iPod med 2000 tracks, men 
jeg har også stadig vinylpla-
der og cder, jeg ikke kan næn-
ne at skille mig af  med. Men 
jeg hører primært mp3.«

Bedste koncertoplevelse?
»Der har været så mange sto-
re oplevelser. Men Miles Davis 
på Århus Stadion i 1987, det 
spillede satme,« nævner Jes-
per Mardahl nødtvungent 
som eksempel.

Hvad hører du til hverdag?
»Jeg har en genreopdeling på 
min iPod med jazz og rock, 
som spiller random (tilfæl-
digt, red.). Det er alt fra Wea-
ther Report og Miles Davis til 
Them Crooked Vultures, Me-
tallica og Nirvana. Jeg hører 
også mere snævre ting, men 
mange gange har det jo no-
get at gøre med, at musik har 
fulgt én igennem lang tid.«
Til fest?
»Det afhænger af, hvilken mu-
siksituation, jeg er i. Typisk 
musikfestivaler.«

Til trøst?
»Jeg kan godt lide Stevie Won-
der og det mere melankolske. 
For eksempel en kendt jazzpi-
anist, som desværre døde alt 
for ung: Jan Johansson.«

Til sidst, når du fylder 100?
»Nu har jeg nævnt nogle ting, 
der lyder lidt etableret og til-
bageskuende. Men jeg synes 
alligevel, at jeg har en nys-
gerrighed, og den håber jeg vil 
vedblive. At jeg fortsat oplever 
nyt og får udleveret nøglerne 
til musik, som umiddelbart ik-
ke siger mig noget, men som 
man kan åbne ørerne for al-
ligevel. DJ Clubscenen har 
egentlig ikke sagt mig noget, 
men så fik jeg en aha-oplevel-
se på en club i Berlin, og det 
var en øreåbner, der fik mig til 
at se kvaliteter i det. Det hå-
ber jeg, at jeg stadig vil være 
i stand til. Hvis jeg da kan hø-
re noget!«

Hvad er det bedste nye, lokale 

navn i dine ører?
»Asbjørn (And The Strange 
Ears, red.) er et fantastisk ta-
lent. Jeg er glad for, at han er 
en af  dem, vi har haft med at 
gøre i mentorordningen. Han 
er et af  mange talenter her 
fra byen, som jeg formoder 
kan skabe en karriere inden-

for musik - en 19-årig fyr, selv-
bevidst på den gode måde, me-
get imponerende. Der er selv-
følgelig også mange andre, 
men skal jeg lave et nedslag 
nu, så er han et bud på byens 
nye talent.«

Jazz den ene dag, heavy den næste

Han har deltaget i det musikalske oplevelsesinferno, Roskilde Festival, omkring 25 gange, 
og Jesper Mardahl elsker fortsat at gå på rov i en lang række musikgenrer. Arkivfoto

Med 30 år i den
danske musik- 
branche har 
Jesper Mardahl 
set og hørt lidt af 
hvert. I dag fylder 
lederen af byens 
produktionscenter 
for rytmisk 
musik 50 år

I 80’erne var Jesper Mardahl professionel musiker i blandt 
andet Elevatordrengene, hvor han spillede bas side om side 
med blandt andre Thomas Helmig og Palle Torp.

Det var en tidsalder inden karrierebegrebet networking 
opstod, og Mardahl kom i mesterlære i musikbranchen:

Indspilningschef på pladeselskabet Sonet Grammofon, 
produktchef hos BMG/Ariola, manager for kunstnere som Maria 
Montell og Hotel Hunger og tjansen som projektleder på Gaffa 
var alle skridt på den vej, der for to år siden førte ham til jobbet 
som leder af Produktionscentret for Rytmisk Musik i Aarhus. 

Her arbejder han på at forbedre vækstlagets betingelser i en svær 
branche. PROMUS tilbyder f.eks. musikere en mentorordning.

Jesper Mardahl var også med til at udvikle Music Management-
uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han også underviser.
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M30 ÅR I MUSIKBRANCHEN


