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En familie – mor, far og to børn – pakker bilen i New York og kører mod Arizona, med
”Apacheland” som rejsens mål. Men hvorfor apacher? spørger den tiårige dreng. Fordi
de var de sidste af noget, svarer hans far. Undervejs er familien sammen hele tiden, når
de spiser, sover, kører, fortæller jokes, lytter til lydbøger. Men det bliver den sidste rejse,
de foretager som familie.
I Latinamerika rejser tusindvis af mindreårige børn nordpå til den amerikanske grænse,
i følge med en menneskesmugler. Med sig har de en lille rygsæk med en bibel, et stykke
legetøj, lidt penge, undertøj. De vandrer til fods, krydser floder i skrøbelige fartøjer, rejser
på taget af godsvogne. Ikke alle når frem til grænsen.
De vildfarne børns arkiv væver disse to rejser sammen til en roman fuld af ekkoer og
refleksioner – en indtrængende og vedkommende historie om, hvad det vil sige at være
menneske i en umenneskelig verden.
VALERIA LUISELLI (f. 1983 i Mexico City) debuterede 2010 med essaysamlingen
Papeles Falsos (Sidewalks). Med sin første roman, De vægtløse, fik hun et internationalt
gennembrud. Essayet Tell Me How It Ends, der handler om forfatterens arbejde som tolk for
mexicanske børneflygtninge, vandt American Book Award 2018. De vildfarne børns arkiv er
skrevet på engelsk og longlistet til Booker Prize 2019.
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LÆSEGRUPPESPØRGSMÅL
1. Hvad er årsagen til familiens rejse til Apacheland, og hvilke forventninger har
forældrene til rejsen i forhold til deres arbejdsprojekter?
2. Roadmovien – den filmgenre, som skildrer mennesker, der rejser på tværs gennem
USA i bil – og som ofte er et symbol på eksistentielt at rejse væk fra et stadie hen
imod et nyt – ligger til grund for romanen. Men hvad er det familien rejser væk fra –
og henimod?
3. Gøs eller græd du/I under læsningen af De vildfarne børns arkiv? Hvordan
oplevede du/I selve læsningen af børnenes flugt som fx deres hop på godstogene?
4. Var der stop undervejs på bilturen eller flugten, som gjorde særligt indtryk på
dig/jer? Og hvad fortæller familiens forskellige stop om USA?
5. De fire familiemedlemmer har Apache-navne som Rappe Fjer, Far Cochise, Heldige
Pil og Memphis, som der står på side 115. Dækker de personernes karakter, roller i
familien – og har navnene en betydning for familiesammenholdet?
6. Hvilken indflydelse har Manuelas døtre og børnene, som bliver sendt afsted på
flyet, på moren?
7. Og hvad mener moren, når hun på side 129 siger: ”Jeg opfører mig som den slags
gæster, der altid pakker og ompakker deres kufferter, altid gør sig klar til at rejse
næste dag, og så alligevel ikke tager afsted; eller som afdøde slægtninge i dårlig
magisk-realistisk litteratur som dør, men glemmer at tage afsted”?
8. Faren og drengen er biologisk forbundne, ligesom moren og pigen. Diskutér deres
indbyrdes relationer. For udvikler relationen sig mellem søskendeparret – og hvis ja,
hvordan? Og hvordan afvikler ægteskabet sig – eller er det, som moren reflekterer
over på side 164, muligt at identificere et sådant øjeblik?
9. Er du/I enige i, at forældre kun er i stand til at give deres børn bittesmå kundskaber,
som at klippe sine negle eller kende temperaturen på en ægte omfavnelse, som der
står nederst side 192?
10. Er det, som titlen indikerer, kun børnene som er vildfarne, og hvor mange
forskellige lag og måder synes du/I romanen indeholder om det at være vildfaren
på?
11. På side 106 står der om parret: ”Vi sagde, at jeg var dokumentarist, og han var en
dokumentator, hvilket betød, at jeg mindede mere om en kemiker, hvor han var som
en bibliotekar,” og på side 107 står der: ”De måder, som vi hver især lyttede til
lydene i verden omkring os, var formentlig uforenelige.” Hvad er forskellen på de to
forskellige tilgange, og hvordan former de deres studie, observation og fortolkning
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af verden?
12. Spiller den forskellige tilgang også ind på, hvordan de forholder sig til hinanden og
børnene under deres lange bilrejse sammen?
13. Og har forholdet mellem de to tilgange indflydelse på selve romanens struktur – og
hvordan forholder familiens søn sig til de to tilgange?
14. Den primære fortæller er moren, men er hun en pålidelig fortæller? Og bliver
forståelsen af hende og familien beriget og udvidet, når drengen fortæller i del II og
III? Og på hvilken måde adskiller drengens fortællerstemme sig fra morens?
15. Har du/I overvejet, hvem bagagerummets syv æsker tilhører, hvoraf faren har fire
og moren, drengen og pigen hver har en? Og hvad fortæller æskernes indhold? Og
ville der opstå en anden historie, hvis indholdet blev reorganiseret, som moren
overvejer?
16. Kort, lydoptagelser, bøger, noter og udklip er blandt æskernes indhold, ligesom
musik og lydbøger fylder bilens rum. Hvilken betydning spiller de andre medier og
tekster for romanen – og er de med til at vise, om det er muligt for hver enkelt
romanperson at kende til den endegyldige sandhed?
17. Hvordan forstår du/I betydningen af elegierne om de fortabte børn, David Bowies
sang Space Odidity om Major Tom (se
https://www.youtube.com/watch?v=iYYRH4apXDo), romanen Fluernes herre af
William Golding eller Geronimos fald? Er det et arkiv, der også er med til at skabe
en større forståelse af romanen?
18. Hvilken rolle spiller kameraet og fotografiet, som i sin grundsubstans gengiver et
udsnit af det der var, men som ikke længere er?
19. Og hvordan oplevede du/I referencen til mange af de amerikanske fotografer lige
fra bl.a. Sally Mans portrætter af sine egne børn til Larry Clark og Nan Goldings
fotografier eller Emmet Gowins billeder af mennesker og landskaber?
20. Om Emmet Gowins billeder, står der på side 94: ”Han plejede at sige, at i
landskabsfotografi har både hjertet og sindet brug for tid til at finde deres rette
plads.” Ser du/I også her en forbindelse til romanens indre og ydre landskaber?
21. Hvilken stemning skabte polaroidbillederne sidst i romanen i dig/jer?
22. Hvordan bruger drengen sit polaroidkamera til at fortælle?
23. Og hvordan opfattede du kapitlet ”Echo Canyon” med dets brug af stream of
consciousness-teknikken, hvor der er flere sider helt uden et punktum?
24. Hvordan håndterede børnene – både søskendeparret og de vildfarne børn – deres
oplevelser, og på hvilken måde holder de sammen? Og hvordan ser børnenes
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handlinger ud i forhold til den historie, som fx Fluernes herre fortæller?
25. Hvad tænker du/I om sætningen på side 193: Fortællinger er en måde at trække
fremtiden fra fortiden, den eneste måde at finde klarhed i bagklogskabens lys?
26. Havde Valeria Luisellis kommentar om kilder og metode indflydelse på din/jeres
forståelse af romanen – og om jeres syn på forfatteren som dokumentator eller
dokumentarist?
27. Romanen trækker på virkelige begivenheder fra den mexicansk-amerikanske
immigrationskrise og andre flygtningekriser, som fx den vi har set i Danmark, og de
diskussioner, det har affødt. Skaber romanen generelle refleksioner hos dig/jer om
det at være stats- og rodløs eller nationale lukninger af grænser?
28. Flere har diskuteret, om De vildfarne børns arkiv er en ægteskabsroman og/eller en
politisk roman. Hvad synes du/I?
Se også https://forlagetgrif.dk/ for yderligere materiale. Du er også velkommen til at
skrive til forlaget – ros, kritik, forslag, spørgsmål til materialet, kommentarer mm. –
på e-mail: charlotte@forlagetgrif.dk
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