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Når skønhed og korruption forfører 
 
Forfatter David Bekker-Jensen har Algeriet på hjerte, når han i 
romanen Broernes By tager os med til et land, der stadig er præget af 
kolonitidens eftervirkninger. Her bliver to danskere udstationeret for 
at sætte en insulinproduktion i gang, men kulturforskellen og 
befolkningens manglende arbejdslyst gør det til en svær opgave. Dét 
er problematikker, som David Bekker-Jensen selv kender fra sit 
arbejde i Algeriet, men bogen afspejler samtidig hans store kærlighed 
til det nordafrikanske land. 
 
Kulturmøde og gensidig forståelse – og mangel på samme – er nogle af 
temaerne i denne eksistentielle roman, hvor to danskere bliver sendt 
til Constantine i Algeriet for at hjælpe de lokale med at sparke landets 
første insulinproduktion i gang. Det er nemlig ikke en nem opgave, når 

størstedelen af landets borgere i stedet for at arbejde drikker te på byens lurvede torve og smukke 
cafeer, mens regeringen udelukkende arbejder for egen vindings skyld. Befolkningen er stadig 
præget af kolonitidens magtudøvelse og vold, og mange har helt opgivet kampen og finder i stedet 
tryghed og sammenhold i deres religion – eller det lokale fodboldhold.  

Mens Anna raser og gør oprør mod Algeriets middelalderlige kvindesyn, bliver Peter 
langsomt opslugt af landets skønhed og såvel dragende som mismodige kultur. Men spørgsmålet 
er, om hans indsats overhovedet kan ændre noget for lokalbefolkningen – eller om landet i stedet 
vil ændre ham. 
 
Fra første række 
Forfatter David Bekker-Jensen kender de problematikker, bogens Peter og Anna møder, fra sit 
eget liv. Han er ansat i medicinalindustrien og for øjeblikket bosat i Constantine i Algeriet, hvor 
han fra første række oplever et land præget af korruption, postkoloniale konflikter og indflydelsen 
fra Islam. David Bekker-Jensen har således selv måtte se de udfordringer i øjnene, der kommer af 
mødet mellem den danske og den algeriske kultur, men ligesom sin hovedperson blev også David 
tiltrukket af landet – i en sådan grad, at det inspirerede ham til at skrive romanen Broernes By. 

 
Broernes By udkommer på forlaget EgoLibris den 22. februar 2018. David Bekker-Jensen giver 

gerne interview og kan kontaktes på tlf. +45 30790694 eller david_bekker_jensen@hotmail.com 
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