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Så skarp lyder kritikken fra folke- for en serviceforbedring eller en ser- virker ret virkelighedsfjern!, og det Vm' d en and 
vil have justitsminister tingsmedlem Marlene Harpsøe(DF) viceforringelse?, lyder blot et af en vil vi i Helsingør Byråd selvfølgelig 

Søren Pape Poulsen (K) til af Nordsjællands Politis udkast til række spørgsmål til ministeren om ikke bare lade passere, lyder det fra 

at forholde sig til ny politi- en ny politistruktur. der blandt an- emnet. Helsingørs borgmester Benedikte 
k · N d · Il d det indebærer. at det udkørende be- Også fra borgmestrene i Frede- Kiær(K). 

Slru tur 
I 

or SJæ an · redskab i Frederikssund og Helsin- rikssund og Helsingør er kritikken JustltsminJsteren havde onsdag 
Andespil 
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Af Casp er Suk Thorlacius 
gør Dyttes til Hillerød og Gentofte. krads. endnu ikke haft lejlighed til at se 

Onsdag fremsendte hun derfor en . Jeg frygter, at borgerne i kommu- Marlene Harpsøes spørgsmål. Sa~om 
stratagfår 
dispensation 

. Jeg mener. at Politiets fors lag er 
he]t på månen. J eg vi / gø r-e alt, hvad 

række kritiske spørgsmål til justits• nen mister den følelse af sikkerhed , 

som det giver at have poHtiet tæ t på, 
siger borgmeste r i Frede riks sund, 
JobnSc h.mldtAnde r ~~>. _ 

V sætter sig på 1!~Y..~!~~!, .... , .m ..,,. 
KONSTITUERING: AfToreG.C.Rlch , å 'at allepartier blevre- ret loyale over for Venstre i 

Efter valget delte --------- ~
1

1~s~nteret i det nye byråd, valgkampen og I de ro,:gang_-

g at de kunne dele ud af po- ne mange byr~dspe1 lodet. 
Socialdemokratiet For at pege på KirSten Jen- 0 Det er derfor, v1 giver både 

og Venstre magten sen (S) som borgmester fik stNer;~~r SogVfåetresten af 2. viceborgmesterposten 
Venstre ti l gengæld ti ldelt k t øu poster Og så l.lil. ellem sig i Hil- artlerne med, og mens alle væ og O • • 

f en stor overvægt af for- P r er ganske r igtigt nu er har vi sammensat u dvalg 

lerød, for dere ter mandsposter i det kommen- ~!\~senteret i konstltue- på den måde, hvor v, har t~ 

at kunne tilbyde de Hillerød Byråd, da de to . P n så er det kun s. der medlemmer ud af fem, at de, 

poster til andre par- partier konstituerede sig ~1.::,g~eit ud af formandspo- e!' der ik_ke kun venstrefolk, 

tier. Men kun S har eftervalget. t e V har beholdt sine siger Hillerød Kommunes 

d De to partier delte borg- :e~~~ · kom mende viceborgmester, 
delt ud af forman S- mesterposter samt for- d li Klaus Markussen. 

d . Jeg synes, for e ngen Posterne. mands- og næStrorman S· fspe,;ler vælgernes tale 
~ a ' . 

posterne i udvalg og orsy- Det har været vigtig for os 

ningsvirksomhed _mellem at dele ud først og fremmest 
sig, men skrev samtidig un- · , li I 
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Fra krøbling til gummimand 
FORVANDLING: Mas
sive rygproblemer 
gjorde, at Kenneth 
Jessen var klar til 
invalidepension som 
30-årig, men i dag 

,. er han professionel 
tennistræner. 

Af Mikkel Kjølby 

Når man ser Kenneth Jes
sen træne sine tenniselever 
eller gå ned i spagat i fitnes
scenteret. er det svært at 
forestille sig, at den ranke. 
sportstrænede mand i en 
ikke alt for fjern fortid hav
de sat kursen mod invalide
pensionen. 

. Fra jeg var 20 til 30 år, sty
rede ryggen mit liv. Hvis jeg 
skulle til koncert. blev jeg 
nødt til at drikke en flaske 
sprut, inden jeg tog afsted, 
ellers kunne jeg ikke holde 
smerterne ud. Det var et hel· 
vede rent ud sagt, fortæller 
Kenneth Jessen. 

Som ung mand ville Ken
neth Jessen teste sit talent. 
Han brugte stort set alle ti• 
mer på dagen på at blive så 

}

ii>d til tennis som overho
"'-t muligt. Hari"gik kom
~\øst \nd i det, men al-

l 1~ aom 20-.årl.g blev han 
dømt færMg. ' 

t -Jeg fik en nrgskade, og 
lægern? fortalte mig, at jeg 
ikke matte foretage mig no
get som helst fysisk. Fra at 
være megaseriøs med min 

j 
sport vendte jeg 180 grader 
og festede på livet løs. Jeg 
drak en kasse guldbajere 
hver weekend, fortæller 
Kenneth Jessen, som snart 

,· 

opdagede, at han var på vej 
ind i noget skidt. 

• Jeg har altid haft meget 
energi. I det år hvor jeg skif
tede tennis ud med fester, 
blev min lunte så kort, så 
kort. Jeg kom tit op at slås. 
Det var en glidebane. På et 
tidspunkt fandt jeg ud af, at 
jeg blev nødt til at komme i 
gang med at spille tennis 
igen. 

Kenneth startede med at 
slå til bolden et kvarters tid, 
mens han efter bedste evne 
ignorerede smerterne. Ef• 
terhånden fik han bygget det 
op til noget brugbart. Han 
begyndte at spille holdkam
pe igen og vandt DM-sølv 

med Lyngby. Det blev endda 
til kampe for en tysk bun
desligaklub. Men det var på 
lånt tid. 

-Jeg spillede med korset og 
på en masse smertestillen· 
de. Det var ren og skær viije. 
Dagen efter en kamp kunne 
jeg,dårligt gå en tur ned til 
Farum Bytorv, fortæller 
Kenneth Jessen. 

Han fik derfor en tid til en 
operation, hvor der skulle 
sættes fire søm ind i ryggen 
for at afstive området, hvor 
den 5. lædenhvirvel var 
forskubbet. fem centimeter 
frem og de nærmeste diske 
var trykket flade. Det skulle 
ske den 17. januar 2001. Der 

var ingen vej tilbage. 
Og så alligevel. For ved lidt 

af en tilfældighed havde han 
to år tidligere fået telefon
nummeret til en kropstera
peut i Odense. 

. Jeg troede, det var noget 
fis ligesom alt det andet, jeg 
havde prøvet. I to år neglice• 
rede jeg det. Men alt skulle 
prøves inden operationen. 

Kenneth kunne dårligt 
kravle op på briksen hos 
Per Gjeding og blev noget 
forbløffet, da terapeuten få 
minutter senere erklærede 
ham sund og rask. Der var 
ingen grund til en operation. 

I en times tid pressede og 
trykkede Per Gjeding, mens 

lnva /1,Jr--~n";/fJf!Pn 1,r,J,,-rj,
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Kenneth Jessen trykkede 
tilbage og fokuserede på ån
dedrættet. 

- Basalt set fjernede han 
det opbyggede pres på ryg
gen og fik det leddene til at 
falde på plads. Da jeg rejset 
mig fra briksen, var der 
for første gang i ti år ikke 
noget indhug i ryggen. Jeg 
begyndte at græde, det hele 
slap løs. 

Depressionen 
Kenneth Jessen indledte et 
længere forløb med Per Gie• 
ding og den dag i dag bruger 
han teknikkerne for at holde 
ryggen på plads. 

- Jeg fik et normalt liv 

igen - efter mine <:gne st;rn
darder . . Jeg begyndte ,,g:,;i 
at spille tenn is igen r,g ret 
hurtigt kunne jeg spille lige 
op med de bedste i landet. si
ger Kenneth Jessen med en 
alvorlig mine. Por der var et 
efterslæb. 

Kenneth fik en depressi
on, som han stadig kæmper 
med. 

- Jeg røg ned med et brag. 
Det hele fik fr it løb. Jeg lå i 
fosterstilling og kunne ikke 
noget som helst. Jeg fik de
pression og angst. fortæller 
Kenneth Jessen. som erken
der, at hans festdage nok har 
en finger med i spillet. I dag 
har han styr på depressio
nen. 

Med ryggen på plads be
gyndte også tankerne om 
fremtiden. Kenneth beslut
tede at blive fotograf og ten
nistræner. 

Og som altid n ar han går 
lnd i noget, er det med stort 
engagement. Derfor vædde
de han med en elev om. hvem 
af dem, der først kunne blive 
smidig nok til at gå i spagat. 
Det væddemål vandt Ken
neth. 

- Som træner skal man 
være et godt eksempel og 
holde sig i form. Det lykke
des mig at blive smidig nok 
til at gå i spagat udejukken
de ved at selvtræne. Sådan 
er det med mig. Jeg er lidt 
ekstrem, siger den 46-årige 
tennistræner. 


