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Gift Alexander Kielland Hent PDF Gift er en roman av Alexander Kielland fra 1883. Gift er en
dannelsesroman og en tendensroman som retter skarp kritikk mot stagnerte konvensjoner, i den klassiske
dannelse (latinskolen) og konfirmasjonen. Abraham Løvdahl, bokens klassevandrer,[trenger referanse] trer
tilsynelatende uforbeholdent inn i skolens rigide system med bravur, men fra innledende servilitet til senere
opposisjon ligger det et ironisk lys over hans (fåfengte) bestrebelser. Typisk for den naturalistiske tradisjon

faller viljen hans igjennom idet han blir faren opp av dage.

Gift er blitt stående som en av de store skoleromaner i norsk litteraturhistorie, og en skal ikke se bort fra at
boka har hatt en betydning for norsk skoledebatt både på 1800-tallet og senere. Som i de fleste land kom det
etter hvert en debatt om hvilken stilling de klassiske språkene skulle ha i den høyere skolen i forhold til
moderne, levende språk som engelsk og tysk. Etter hvert måtte den klassiske dannelsen vike plassen for

samfunnets og næringslivets krav om kunnskaper i levende fremmedspråk. Men denne marginaliseringen av
de klassiske språkene kom tidligere og med større tyngde i norsk skole enn for eksempel i Sverige og

Danmark. Lille Marius, som døde av for mye latin, har ikke vært lett å se bort fra i debatten om den norske
skolens innhold.
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