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sommeren 1920 til Egernsund fra Afrika. Byen er igen blevet dansk efter Genforeningen, og Otto ser rige

muligheder i byens teglværker. Sammen med sin viljestærke kone, Dagmar, grundlægger han industrifamilien
Bruchfontaine, en magtfuld slægt, der i de næste årtier bevæger sig til tops i Danmark. Gennem omskiftelige
tider med nationale spændinger, kriser, verdenskrig og store doser menneskelig svaghed holder slægten den

moralske fane højt, mens de familiemedlemmer, der træder ved siden af, bliver lempet ud i glemslen.

Ind i denne familie fødes Valdemar, yngste tvillingebror i den tredje generation Bruchfontaine. I begyndelsen
af 1970´erne arbejder han i en af familiens virksomheder i København, men Valdemar er ikke, som

Bruchfontainer er flest, og tidens løssluppenhed arbejder sig ind på ham.

Familien Bruchfontaine er en historie om en familie, der ikke går på kompromis. Det er en fortælling om
pligt og ære og det selvbedrag, der er nødvendigt, når familiehistorien skal fortælles, og den indeholder

adskillige skeletter.

 

Forlaget skriver: Otto Bruchfontaine ankommer i sommeren 1920 til
Egernsund fra Afrika. Byen er igen blevet dansk efter

Genforeningen, og Otto ser rige muligheder i byens teglværker.
Sammen med sin viljestærke kone, Dagmar, grundlægger han

industrifamilien Bruchfontaine, en magtfuld slægt, der i de næste
årtier bevæger sig til tops i Danmark. Gennem omskiftelige tider
med nationale spændinger, kriser, verdenskrig og store doser

menneskelig svaghed holder slægten den moralske fane højt, mens
de familiemedlemmer, der træder ved siden af, bliver lempet ud i

glemslen.

Ind i denne familie fødes Valdemar, yngste tvillingebror i den tredje
generation Bruchfontaine. I begyndelsen af 1970´erne arbejder han i
en af familiens virksomheder i København, men Valdemar er ikke,
som Bruchfontainer er flest, og tidens løssluppenhed arbejder sig ind

på ham.

Familien Bruchfontaine er en historie om en familie, der ikke går på
kompromis. Det er en fortælling om pligt og ære og det selvbedrag,

der er nødvendigt, når familiehistorien skal fortælles, og den
indeholder adskillige skeletter.
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