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Et stærkt portræt af en usædvanlig foregangskvinde i dansk erhvervsliv. Oluffa Dahlerup Brandt (1851-1945)
var en klog og uforfærdet kvinde, der igennem mange årtier formåede at sætte et markant aftryk på den
verden, hun var en del af. Oluffa var den ligeværdige hustru til Søren Christian Brandt, grundlæggeren af
Odenses store virksomhed Brandts Klædefabrik, i dag kulturhuset Brandts. Ved mandens tidlige død i 1905
overtog Oluffa en stor del af aktierne og styrede fabrikken videre med sikker hånd, samtidig med at hun
brugte en stor del af sin velstand på, hvad man i dag ville kalde Corporate Social Responsibility, og på

Odenses fattige.

  Men Oluffas historie begynder med hendes opvækst i det ludfattige fiskerleje Tórshavn på Færøerne, hvor
hendes far var dansk amtmand, og hvor han som formand for det genåbnede lagting blev en del af et vældigt
politisk drama med revolutionære færinger, magtfulde præster og en befolkning, der langsomt dukkede frem

af tørverøg, klipfisk og århundreders isolation.

 Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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