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KAPTAJN DINESEN - TIL DØDEN OS SKILLER er andet selvstændige bind af Tom Buk-Swientys biografi
om Karen Blixens eventyrlige far, Wilhelm Dinesen (1845-95). Det er de store eventyrs tid for kaptajn
Dinesen. Han er på vej ind i det amerikanske vildnis, hvor han som pelsjæger omgivet af indianere søger
heling efter ungdomsårenes krigsoplevelser. To år senere kaldes Dinesen hjem til familien i Danmark, men

snart hvirvles han ind i den russisk-tyrkiske krig, 1877-78. Det efterlader ham i et sjæleligt mørke.

Med den 24-årige Ingeborg Westenholz vender lyset tilbage, og efter en intens kurtisering flytter det nygifte
par til Rungstedlund, hvor de stifter familie. Dinesen høster anerkendelse som forfatter og vælges ind i

Folketinget. Men under den glansfulde overflade kæmper kaptajnen en stadig mere desperat kamp mod sine
indre dæmoner.

Tom Buk-Swienty er fulgt i hælene på Wilhelm Dinesen til Wisconsins dybe skove, til Tyrkiet og hjem igen
til arkiver og gamle dragkister med private breve. Resultatet er en rejse igennem anden halvdel af det 19.
århundredes turbulente historie og en fantastisk fortælling om Dinesens romantiske og tragiske liv. Det er

historien om fædre og sønner, uro i blodet, krig, kærlighed og store danske slægter.
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