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Velkommen til Lalandia
Tag med på en intens rejse, der handler om udflytning og flugt, kuldsejlede drømme, familiesmerte
og om had og kærlighed mellem søskende. Henover Lolland, Nordsjælland og Thailand suger
Lalandia dig ind i en barsk og spændingsmættet fortælling om Nick og Tom, plejebarn og biologisk
søn, og deres forsøg på at finde hinanden.
”Jeg har altid følt mig fejlanbragt, og dén følelse har mine brødre også
haft. Vi er vokset op i en dysfunktionel, flyttende familie og har hele
livet flygtet og samtidig jagtet hinandens og vores egen kærlighed. Men
hvor flygter man hen og får den? Jeg har ikke noget svar, men det søger
jeg,” siger forfatter Jens Vilstrup om romanens tilblivelse.
Den viltre samtidsroman tager sin begyndelse, da Toms forældre flytter
til Lolland for at opsøge lykken og ’det frie liv’. Snart vælter
problemerne dog ned over familien, der for at klare økonomien – og
kærligheden – får et barn i familiepleje. Den nye dreng er alt det, Tom
ikke er, og mens drømmen om familieidyl krakelerer omkring dem, og
mobningen vokser, må de to brødre kæmpe hårdt for både hinandens og
forældrenes kærlighed. Men efter en uventet og vild hævn over en af
mobberne skilles deres veje, og familien splittes.
Lugten af bundfisk
Lalandia er socialrealisme, coming-of-age, spænding, rejseroman, familiedrama og samtidig en
’arbejderroman’, der borer sig ned i globale parallelverdener, mange måske ikke kender.
”’Du må ikke vaske her, vores tøj kommer sådan til at lugte af fisk,’ sagde en beboer engang til mig
i en ejendomskælder med fælles vaskemaskine. Jeg arbejdede som fiskerøger, mit liv var dengang
den slags jobs, og jeg blev fuld så tidligt, at jeg kunne nå i morgen. Troede jeg. For i morgen vedblev
med at være i dag, og lugten hang ved,” fortæller Jens Vilstrup om en af de mange personlige
inspirationskilder til Lalandia, der udkommer syv år efter gennembruddet med Opland.
Thailand – Vestens ’Lalandia’
Som voksne arbejder de to brødre begge på bunden af samfundet, og da et sort job går galt i
Nordsjælland, stikker Nick af til Thailand. Tom, bogens fortællerstemme, stikker efter sin plejebror,
og under jagten oprulles deres problematiske forhistorie.
”Thailand fungerer som Vestens ’Lalandia’, men under feriestemningen og bag alle smilene er landet
flugt- og gemmested for forliste skæbner fra hele verden. Min egen bror døde på sin flugt langt væk
hjemmefra, og jeg har tilbragt meget tid med at forstå værdifællesskabet mellem samfundets top og
bund. Og hvorfor sprut, sol, strand og sex er det, vi åbenbart stræber efter,” siger Jens Vilstrup.
Om forfatteren: Jens Vilstrup var i otte år rejsende løsarbejder, inden han kom ind på
journalistuddannelsen. Han har skrevet en række romaner, børne- og fagbøger. Læserne stemte i 2015
Opland i finalen til DR Romanprisen. Lalandia er hans hidtil mest ambitiøse roman.
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