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En glad gut Bjørnstjerne Bjørnson Hent PDF En glad gut er en fortelling av Bjørnstjerne Bjørnson, utgitt i
1860. Den er en av Bjørnsons bondefortellinger.

Bogen begynder:
"Øyvind hette han, og gråt da han ble født. Men alt da han satt oppreist på morens fang, lo han, og når de
tente lys om kvelden lo han så det sang, men gråt når han ikke fikk komme bort til det. «Av den gutten må

der bli noe rart,» sa moren"
Hovedpersonen Øyvind Plassen er en husmannsgutt som ad utdanningens vei – utdanning på landbruksskole
– omsider vinner et fotfeste i livet, og derigjennom også sin elskede Marit, gårdjenta. Ved siden av de to og
deres foreldre er det særlig Øyvinds eldre venn og rådgiver Bård skolemester som trer frem i historien.
Edvard Beyer sier, i Norges litteraturhistorie (1976) at «Historien har lyrisk stemning, særlig scenene fra
barndommen. Bård skolemester hører til Bjørnsons fineste portretter. Men tegningen av hovedpersonen

lodder ikke så dypt som i Arne, […] med sin freidige tone og sitt enkle budskap – «Løft ditt hode, du raske
gutt», «Elsk din neste, du kristensjel» er En glad Gut kanskje den mest avholdte av alle Bjørnsons

fortellinger»
(Wikipedia)
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