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Vågenatten Dorthe Berntsen Hent PDF Jane har altid villet væk fra noget, og det er denne eskapisme, der får
hende til at blive stewardesse. Men under en flyvning fra Europa til Chicago opdager hun, at hendes forbudte

ungdomskærlighed er med om bord. Dette gensyn sender hende på en hektisk rejse gennem sin egen
erindring. Jane er vokset op i en lille tillukket landsby. Som mindreårig indleder hun et forhold til en lærer,

der præsenterer hende for et alternativt og semikriminelt miljø, der får hende til at blive voksen alt for hurtigt.
Er det disse mennesker og minderne, hun hele tiden har forsøgt at flygte fra? Og hvad sker der, når flyet

lander, og hun skal ud i nutidens virkelighed igen? Den danske forfatter Dorthe Berntsen har adskillige bøger
bag sig og udmærker sig inden for vidt forskellige felter – både inden for og uden for litteraturens verden.
Berntsen blev uddannet psykolog i 1993, fik sin ph.d. i 1997 og blev efterfølgende ansat ved Psykologisk

Institut på Aarhus Universitet. Siden 2010 har hun været leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for
Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE). I forbindelse med denne side af hendes

professionelle virke har Berntsen udgivet flere videnskabelige artikler og bøger med fokus på hukommelse.
Inden for skønlitteraturen fik Berntsen sin litterære debut i 1984 med romanen "Tre skridt fra livet" og har

efterfølgende udgivet en række skønlitterære værker; senest "Omsorg for lig" i 2002.

 

Jane har altid villet væk fra noget, og det er denne eskapisme, der får
hende til at blive stewardesse. Men under en flyvning fra Europa til
Chicago opdager hun, at hendes forbudte ungdomskærlighed er med
om bord. Dette gensyn sender hende på en hektisk rejse gennem sin
egen erindring. Jane er vokset op i en lille tillukket landsby. Som

mindreårig indleder hun et forhold til en lærer, der præsenterer hende
for et alternativt og semikriminelt miljø, der får hende til at blive

voksen alt for hurtigt. Er det disse mennesker og minderne, hun hele
tiden har forsøgt at flygte fra? Og hvad sker der, når flyet lander, og
hun skal ud i nutidens virkelighed igen? Den danske forfatter Dorthe
Berntsen har adskillige bøger bag sig og udmærker sig inden for vidt
forskellige felter – både inden for og uden for litteraturens verden.
Berntsen blev uddannet psykolog i 1993, fik sin ph.d. i 1997 og blev



efterfølgende ansat ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.
Siden 2010 har hun været leder af Danmarks Grundforskningsfonds
Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE). I

forbindelse med denne side af hendes professionelle virke har
Berntsen udgivet flere videnskabelige artikler og bøger med fokus på
hukommelse. Inden for skønlitteraturen fik Berntsen sin litterære

debut i 1984 med romanen "Tre skridt fra livet" og har efterfølgende
udgivet en række skønlitterære værker; senest "Omsorg for lig" i

2002.
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