
Nyhetsbrev fra biblioteket – mai 

 

Månedens dikt 

På stengrunn av Rudolf Nilsen. Vil du ha en kopi av diktet? 

Kom til biblioteket!  

 

Rudolf William Nilsen (født 28. februar 1901 i Kristiania, død 

23. april 1929 i Paris) var en norsk dikter. Han er kjent for sin 

arbeiderklassediktning og skildringer fra livet på Oslos østkant. 

Han debuterte i 1925 med diktsamlingen På stengrunn, og rakk 

kun å utgi denne og På gjensyn (1926) før han døde 28 år 

gammel. Hans tredje diktsamling Hverdagen ble utgitt etter 

hans død.  

     Kilde: Wikipedia  

 

 

 

 

 

 

 

Nye bøker 

Skal du ta prøve for videregående skole? Her er to bøker som kan hjelpe deg med ungdomsskolens 

pensum i matematikk, naturfag og samfunnsfag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅ STENGRUNN 

   De unge bjerkene i svarte byen 

  de står og bruser med sitt lyse løv, 

  som om de åndet store skogers vårluft 

  og ikke skorstensrøk og gatestøv. 

 

   De løfter tappert sine tynne grener 

  og lar dem svaie under vårens sus 

  og varme seg i solens gode stråler, 

  som flommer inn imellem gatens hus! 

  

  Men de blir aldri som de store trærne, 

  som står og suser ute i det fri. 

  Slik er det når man vokser op på stengrunn 

  og bare har en drøm om skog og li. 

 



Matte fra A til Å 

Denne boken henvender seg både til skoleelever som ønsker å bli bedre i matematikk, og til foreldre som 

vil bistå barnet sitt med matematikklekser. Boken gir en oversikt over alt man må kunne før eksamen i 

matematikk i 10. klasse, men er også en god repetisjon for elever i videregående skole. Den inneholder 

regler og eksempler, og ved hjelp av QR-koder kan man gå inn på undervisningsfilmer der 

matematikklærer Skage Hansen regner og forklarer. 

 

Verdt å vite fra grunnskolens pensum 

I grunnskolen er det satt opp mål for hva alle elever skal kunne. I denne boka får man en kortfattet 

oppsummering av hva man skal lære i løpet av 10 år på skolen i samfunnsfag og naturfag. Boka egner seg 

til å få overblikk før man setter seg inn i nytt stoff. Samtidig er det en leksehjelp for foreldre og foresatte 

ved at den gir en kort innføring i hva man ofte har glemt eller ikke helt husker alt av.  

 

Flere nye bøker 

Boka om verden 

I denne boka kan man lese om hvordan vi kom fra ingenting til den verden vi 

bor i nå, med rekkehus, fotballbaner, edderkopper og matpakker. Fra den 

gang det var ingenting. Ingen jordklode, ingen stjerner, ingen sjiraffer eller 

reker eller folk. Ikke engang lys. I korte og forklarende kapitler kan man lese 

om begynnelser (The Big Bang), sola, jorda, universet, stjernene, atomene, 

kvantemekanikk, tyngdekraft og energier, om det første livet som oppsto og 

som gjennom millioner av år har utviklet seg til å bli f.eks. gresstrå, rødbeter, 

fugler, deg og meg. Boka er både humoristisk, spennende og lærerik, og 

kapitlene kan leses usammenhengende. 

 

 

 

De syv søstre av Lucinda Riley 

Maia D'Apliese og hennes fem søstre er samlet i barndomshjemmet, et 

bortgjemt slott ved bredden av Genèvesjøen. Deres elskede far, den 

beskjedne milliardæren de kaller Pa, er død. Maia og søstrene ble adoptert av 

ham som spedbarn. Søstrene får vite at faren allerede er stedt til hvile på 

sjøen, og hver og en av dem får overlevert en ledetråd til deres sanne arv. 

Ledetråden fører Maia til Rio de Janeiro der hun begynner å sette sammen 

bitene fra sin egen historie, noe som fører henne åtti år tilbake i tid. «De syv 

søstre» er en episk fortelling om kjærlighet og tap, og er den første boken i en 

serie på syv bøker.  

  



 

En eller to eller hundrevis av søstre – Dikt om kvinner og kvinnekamp 

Antologien inneholder dikt skrevet av kvinner, om kvinner, på tvers av årtier og 

landegrenser. Diktene handler om alt fra seksualitet, kropp og foreldreskap til politisk 

mobilisering og kamp for egne rettigheter.  

 

 

 

Noveller i samling av Ernest Hemingway 

Noveller i samling er et utvalg av Hemingways sterkeste korthistorier, skrevet i 

perioden 1924-1938. Samlingen starter med «Indianerleir», en av de klassiske Nick 

Adams-historiene, og avsluttes med «Gammel mann ved broen». Novellene berører 

mange av de samme temaene som Hemingways romaner: krig, kjærlighet, heltemot 

og forfatterens liv. 

 

 

Nye DVDer 

A star is born 

Jackson (Jack) Maine er en etablert countrymusiker med en svoren fanskare, 

men privat sliter han med et eskalerende alkohol- og pillemisbruk. En kveld på 

byen møter han den kvinnelige dragartisten Ally, som har gitt opp drømmen 

om å slå igjennom i musikkbransjen, fordi hun har komplekser for utseendet 

sitt. Jack faller pladask for Ally, og gradvis klarer han å lokke henne ut av skallet 

og inn i rampelyset igjen. Men når Allys karriere tar helt av skaper det store 

problemer for forholdet deres, samtidig som at Jack har sine egne demoner å 

hanskes med.  

 

Kapernaum  

Kapernaum var en landsby i det historiske Galilea, men på moderne fransk har 

navnet blitt et begrep for kaos. I en rettsal i Beirut står 12 år gamle Zain ansikt til 

ansikt med dommeren. Han har saksøkt sine egne foreldre for å ha født ham inn 

i en verden som levner ham ingen sjanser. Så lenge han kan huske, har han levd 

et hardt liv på gaten i Beiruts slum, og nå soner han en dom på fem år for å ha 

knivstukket en mann som kjøpte den 11 år gamle søsteren hans for å gifte seg 

med henne. Etter hvert som rettsaken skrider frem, avsløres grusomme detaljer 

om livet hjemme hos Zain, men Zain har ennå ikke gitt opp. Nå har han valgt å slå 

tilbake i rettsalen.    Filmen har arabisk tale 

 


