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Stenhuset Henrik Juul Jensen Hent PDF "(...) han havde langsomt fået vippen til at fjedre, og han var kommet
højere og højere op og længere og længere ned, og til sidst havde hans fødder givet slip på vippens rødbrune
kokos, som havde kastet ham ud i en høj og flot bue med et klip i zenit, og så var det gået nedad i rasende fart

med dobbelt saltomortale og en halv skrue og en afsluttende maveplasker i et bassin uden vand."

I Henrik Juul Jensens roman "Stenhuset" følger vi den aldrende Benjamin Asks tanker, mens de flyver tilbage
over et langt liv. Han genkalder sig barndommens tryghed, der blev afløst af kærlighedens uforudsigelighed,
og den klassiske musik, der har dannet lydspor for hans oplevelser og følelser hele livet igennem. Minderne
spænder mellem det erotiske og det poetiske, mellem skønhed og absurditet og tegner tilsammen et portræt af

en skæbne langt ud over det sædvanlige.

"Gribende og inciterende skæbnefortælling." Signe Lindskov Hansen i Information 25. juni 2002.

"Disse erotiske lykkestunder i grænselandet balancerer på smukkeste vis mellem pornografi og poesi." Lise
Garsdal i Politiken 30. maj 2002

"(For) når alt kommer til alt er hans livsholdning nok båret af det absurde, men hans liv viser ham også som
både en Don Juan, en aktør, en erobrer og en digter. Og er det nu alligevel ikke en hel del? Og med mening!"

Jens Henneberg i Nordjyske Stiftstidende, 2002 (fem stjerner *****)

Den danske forfatter og journalist Henrik Juul Jensen (f. 1943) er uddannet magister i dansk og
religionshistorie. Henrik Juul Jensen står bag en lang række interviews, dokumentarer og reportager fra USA
samt montager for blandt andre månedsbladet PRESS og Danmarks Radio. I 1996 udkom bogen "Afterbeat:
En samtale med Klaus Rifbjerg", som er en samling af Henrik Juul Jensens samtaler med Klaus Rifbjerg.
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