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Gul udenpå Patrik Lundberg Hent PDF En personlig historie om et adoptivbarns rejse tilbage til
oprindelseslandet, om at være "gul udenpå, hvid indeni", om en rejse til et land, han kun har hørt om. Om at

være "sporløs" og prøve at finde sine biologiske forældre.

Jong Dae er født i Sydkorea i 1983. Ni måneder gammel bliver han bortadopteret til Sverige og får navnet
Patrik Lundberg. Da Patrik får mulighed for at studere i Korea, forandres alting. Han konfronteres med egne
og andres fordomme såvel som med sandheden om sin biologiske familie. Hjemme er Sverige, men der føler
han sig ofte udenfor, i Korea forstår han hverken sprog eller kultur, men pigerne behandler ham som en

stjerne, fordi han kommer fra Europa.

"Gul udenpå" er en fortælling om fremmedgørelse og tilhørsforhold. Om hvordan det er ikke at føle sig rigtig
hjemme noget sted. Bogen udkommer i kølvandet på den adoptionskritiske debat i Danmark. Da bogen
udkom i Sverige i begyndelsen af 2013 vakte den stor opsigt, og forfatteren blev interviewet af over 40

medier.

Pressen skrev:

»Bogen er en af den slags organiske læseoplevelser, der langsomt sniger sig ind på én. Man bliver
efterhånden mere og mere overbevist om, at man faktisk aldrig helt har fattet, hvordan det egentlig er at være

adopteret - selv om man nok troede, at man havde.«

- Kristian Ditlev Jensen, Weekendavisen 

»Det er en god bog med et nemt og flydende sprog, godt flow og virkelig god indlevelsesevne. Man bliver
grebet og interesseret. Selvom den handler om store ting med identitet, familie, politik og adoptionsetik,

handler den også om at være ung, om venskaber og forelskelse og den er fyldt med gode kulturelle
referencer.«

9/10 – Boggnasker.dk 

»Adoptivbarnets rejse ud, hjem og tilbage igen skildres fornemt med egne ord i Patrick Jong Dae Lundbergs
personlige beretning … Hans dagbogslignende beskrivelser af kultursammenstødene i Sydkorea er lige så

morsomme og medrivende, som hans forening med sin biologiske familie er rørende.«

**** - Sophie Engberg Sonne, Politiken

»Usentimental beretning fra adoptivbarn indfanger fornemt, hvordan det er at være anderledes – og hvordan
det er at blive voksen … i kraft af sin rensede stil, der hverken udpeger ofre eller bødler, fordømmer eller

undskylder, lader [Patrick Lundberg] læseren selv mærke efter og danne sig et billede … formidler nemlig på
fornem vis en helt universel historie om at være anderledes. Og derfor er ”Gul udenpå” glimrende for alle at
få forstand af, unge som gamle, almindelige som anderledes – hvem der så end vil påtage sig at definere,

hvad der er hvad.«

- Lotte Kirkeby Hansen, Kristeligt Dagblad

»Alt i alt er ‘Gul udenpå’ en utrolig tankevækkende, velskrevet og medrivende selvbiografi. For mig var
denne bog en øjenåbner i form af de fordomme og dilemmaer adoptivbørn stilles overfor, og det gjorde bogen

meget interessant og lærerig.«

**** - Coralie 16 år, Kultur for Unge

»Et vedkommende indlæg i den aktuelle adoptionsdebat, som giver værdifuld viden til alle, dels indenfor
adoptionsmiljøet dels til andre der vil læse om unge og identitet og Sydkorea.«

- Helle Winther Olsen, Lektør

 



En personlig historie om et adoptivbarns rejse tilbage til
oprindelseslandet, om at være "gul udenpå, hvid indeni", om en rejse
til et land, han kun har hørt om. Om at være "sporløs" og prøve at

finde sine biologiske forældre.

Jong Dae er født i Sydkorea i 1983. Ni måneder gammel bliver han
bortadopteret til Sverige og får navnet Patrik Lundberg. Da Patrik får
mulighed for at studere i Korea, forandres alting. Han konfronteres
med egne og andres fordomme såvel som med sandheden om sin
biologiske familie. Hjemme er Sverige, men der føler han sig ofte
udenfor, i Korea forstår han hverken sprog eller kultur, men pigerne

behandler ham som en stjerne, fordi han kommer fra Europa.

"Gul udenpå" er en fortælling om fremmedgørelse og tilhørsforhold.
Om hvordan det er ikke at føle sig rigtig hjemme noget sted. Bogen
udkommer i kølvandet på den adoptionskritiske debat i Danmark. Da
bogen udkom i Sverige i begyndelsen af 2013 vakte den stor opsigt,

og forfatteren blev interviewet af over 40 medier.

Pressen skrev:

»Bogen er en af den slags organiske læseoplevelser, der langsomt
sniger sig ind på én. Man bliver efterhånden mere og mere

overbevist om, at man faktisk aldrig helt har fattet, hvordan det
egentlig er at være adopteret - selv om man nok troede, at man

havde.«

- Kristian Ditlev Jensen, Weekendavisen 

»Det er en god bog med et nemt og flydende sprog, godt flow og
virkelig god indlevelsesevne. Man bliver grebet og interesseret.

Selvom den handler om store ting med identitet, familie, politik og
adoptionsetik, handler den også om at være ung, om venskaber og

forelskelse og den er fyldt med gode kulturelle referencer.«

9/10 – Boggnasker.dk 

»Adoptivbarnets rejse ud, hjem og tilbage igen skildres fornemt med
egne ord i Patrick Jong Dae Lundbergs personlige beretning … Hans
dagbogslignende beskrivelser af kultursammenstødene i Sydkorea er

lige så morsomme og medrivende, som hans forening med sin
biologiske familie er rørende.«

**** - Sophie Engberg Sonne, Politiken

»Usentimental beretning fra adoptivbarn indfanger fornemt, hvordan
det er at være anderledes – og hvordan det er at blive voksen … i
kraft af sin rensede stil, der hverken udpeger ofre eller bødler,



fordømmer eller undskylder, lader [Patrick Lundberg] læseren selv
mærke efter og danne sig et billede … formidler nemlig på fornem
vis en helt universel historie om at være anderledes. Og derfor er
”Gul udenpå” glimrende for alle at få forstand af, unge som gamle,
almindelige som anderledes – hvem der så end vil påtage sig at

definere, hvad der er hvad.«

- Lotte Kirkeby Hansen, Kristeligt Dagblad

»Alt i alt er ‘Gul udenpå’ en utrolig tankevækkende, velskrevet og
medrivende selvbiografi. For mig var denne bog en øjenåbner i form
af de fordomme og dilemmaer adoptivbørn stilles overfor, og det

gjorde bogen meget interessant og lærerig.«

**** - Coralie 16 år, Kultur for Unge

»Et vedkommende indlæg i den aktuelle adoptionsdebat, som giver
værdifuld viden til alle, dels indenfor adoptionsmiljøet dels til andre

der vil læse om unge og identitet og Sydkorea.«

- Helle Winther Olsen, Lektør
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