
Horsensianer
har skrevet
sin femte bog

Flere filosofiske tanker fra Robert Hen-
ningsen Jensen

Den 41-årige horsensia-
ner Robert Henningsen 
Jensen har udgivet sin 
femte bog. Som tidligere 
har Robert Henningsen 
Jensen selv betalt alle ud-
gifter i forbindelse med 
udgivelsen. Den nye bog 
kalder han »Mine filosofi-
ske tanker og Slægtshisto-
riske biografier«.

Robert Henningsen Jen-
sen har i sine tidligere bøger 
fortalt indgående om sin 
sindslidelse, der i mange år 
totalt har præget hans liv. 
Det var spændende læsning. I 
den nye bog koncentrerer han 
sig mere om filosofiske tanker 
samt en slægtshistorisk del, 
der fylder mere end halvdelen 
af bogen.

I bogen behandler Robert 
Henningsen Jensen mange 
forskellige temaer. Der er fi-
losofiske betragtninger om 
begrebet filosofi, om Hor-
sens, om mennesker, dyr og 
insekter samt masser af små 
strøtanker.

Om mennesket skriver 
han for eksempel: »Menne-
skeslægten er ikke ansvarlig 
for sin egen hjernes og for sit 
eget legemes fremkomst. 
Netop derfor kan vi menne-
sker retfærdigvis ikke på no-
gen som helst objektiv måde 
drages ti l  ansvar for vor 
egen følelsesmæssige ud-
rustning og habitus og for 
vore intellektuelle viljers yt-
ringer. Altså Homo Sapiens 
kan dybest set ikke på nogen 
måde drages til ansvar for 
sin aktive rolle i de verdens-
historiske handlinger, ej hel-
ler kan mennesket drages til 
ansvar for sine ytringer. 
Mennesket har jo ikke frem-
bragt sin egen hjernemasse 
ej heller sit eget tankeind-
hold«.

Psykiatri
Bogen har også et afsnit, 

hvor psykiatri behandles. 
Robert Henningsen Jensen

Robert Henningsen Jensen: 
- Mennesket kan dybest set 
ikke på nogen måde drages 
til ansvar for sin aktive rolle 
i de verdenshistoriske hand-
linger, ej heller kan menne-
sket drages til ansvar for 
sine ytringer.

kalder selv afsnittet for 
»Brudstykker af en skør 
sjæls historie«.

I et forord skriver Robert 
Henningsen Jensen, at han 
senere vil udgive et langt 
mere omfattende og profes-
sionelt udført slægtshisto-
risk arbejde.

Bogen kan købes  hos  
Thems Boghandel  i  Hor-
sens. Den koster 200 kr. (
asg)
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