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Og så ble du hengende på vinduskroken som et annet aspekt? Bustenskjold Myrenggubben falt til ro igjen da han hørte at potetene skulle bli satt. Han

Stripe nr. 29Episode nr. XX «Episodetittel»

Og så ble du hengende på vinduskroken som et annet aspekt? 
Bustenskjold gaplo, så han måtte støe seg mot veggen. 
Men Myrenggubben svor så stygt at de måtte forte seg og 
hjelpe ham løs. 
De måtte ikke forlede ham til mer ugudelig tale. 
– Nå kan du bare legge deg i din gode seng igjen. 
Vi skal nok få potetene dine i jorda, sa adelsmannen.

Myrenggubben falt til ro igjen da han hørte at potetene skulle 
bli satt. 
Han tuslet inn for å svette snuen ut under skinnfellen. 
Han var blitt stygt forkjølet etter den svømmeturen i elva, og 
han var ikke blitt likere av å henge så lenge i glassposten. 
– Akk ja, det var mangt en bonde hadde å stri med!
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Verdsatt: Prisvinnere fra 
Sunnhordland.

FAuNA

Fugler gir melding 
om været

 ✱ I framtiden kan fugler utsty-
ret med sensorer bli et viktig 
meteorologisk verktøy. 

Det tror forskere fra Ned-
erland som har utviklet GPS- 
utstyr som vanligvis brukes i 
økologiske studier, men som 
også har blitt testet ut i meteo-
rologisk sammenheng, melder 
NRK Nordland på nett.

Ifølge NRK er Jelle Treep fra 
Amsterdam-universitetet en 
av forfatterne bak rapporten, 
som har fått omtale i Nature. 
Han forteller at måten fugler 
lyr på i stor grad bestemmes 
av været. 

Forsker Reidun Gangstø ved 
Meterologisk institutt har ikke 
lest studien, men sier til NRK 
at hun umiddelbart ikke synes 
ideen høres så dum ut.

TV-AksjONEN 2015

Varmest giverglede 
på kalde Svalbard  

 ✱ Det er liten tvil om at den 
varmeste givergleden kom-
mer til uttrykk på ett av de aller 
kaldeste stedene her i landet. 
På Svalbard ble det i gjennom-
snitt per innbygger gitt drøye 
386 kroner, melder NRK.no på 
nett.  

På andreplass kom Utsira 
kommune i Rogaland. Her ble 
det gitt 295,64 kroner i gjen-
nomsnitt per innbygger. På 
tredjeplass kommer Bokn i 
Rogaland med 211,37 kroner i 
gjennomsnitt, mens Træna i 
Nordland havner på en jerde-
plass med 167,77 kroner i gjen-
nomsnitt. 

Fylkesaksjonsleder for inn-
samlingsaksjonen i Rogaland, 
Tone Therese Paulsen sier at 
dugnadsinnsatsen er ekstra 
god i det fylket hun bor i.

TurIsmE

Bygdefilm gikk  
til topps i Cannes       

 ✱ En kortilm på 6,3 minutter 
som i 2013 ble laget for å mar-
kedsføre Sunnhordlands-regi-
onen har vunnet to internasjo-
nale ilmpriser. Det går fram av 
en pressemelding fra Samar-
beidsrådet for Sunnhordland. 

Torsdag i forrige uke vant 
ilmen en pris i Cannes. Fil-
men har tidligere vunnet pris 
under ilmfestivalen FilmAT i 
Warszawa.     

noteRt

Seansen skjedde da den norske 
dokumentarfilmen «Northern 
Lights – a magic Experience» ble 
vist for et kresent publikum sist 
uke på Scandinavian House i New 
York der ilmskaperen, nordly-
sekspert og seniorrådgiver ved 
Norsk Romsenter, Pål Brekke, 
selv var til stede. På telefon fra 
New York sier Brekke at motta-
gelsen i USA har vært svært bra. 

– Filmen vår ble møtt med stor 
begeistring og entusiasme, sier 
Brekke. – Mange sa at de nå bare 
måtte reise til Nord-Norge og 
oppleve nordlyset, sier Brekke. 
Paula Thomson, New York city si-
er i en kommentar sendt til Natio-
nen på e-post at de spektakulære 
nordlysbildene fra Nord-Norge 
bare var helt spektakulære.  

Den norske dokumentaren 
«Northern Lights -a Magic Ex-
perience» vant forrige helg nok 
en internasjonal pris. Det skjedde 
under turistilmfestival Tourilm 

Festival i Karlov Vary, Tsjekkia – 
verdens eldste turistilmfestival.

Mange filmpriser
Tidligere vant den en av hoved-
prisene ved turistilmfestivalen 
FilmAT som årlig holdes i Wars-
zawa. Prisen «Tourist Owl» gis til 
den beste internasjonale ilmen 
som både retter seg mot turisme 
men som også inkluderer kunn-
skap og forskning. Den er bare 
delt ut tre ganger tidligere. Prisen 
ble ifølge Brekke utdelt under en 
storslått gallamiddag ved hotellet 
Venecia Palace Hotel i Warszawa.

I mai vant ilmen hele fem pri-
ser under ilmfestivalen Finister-
ra Arrábida Film Art & Tourism 
Festival in Portugal (Best script 
and Screenplay, 

Høy kvalitet
Brekke sier at ilmen daglig vises 
på Skimuseet i Oslo og på Hur-
tigrutens skip. Filmen er nå til-
gjengelig på ulike språk (Engelsk, 
Norsk, Italiensk, Fransk, Tysk, 
Spansk, Japansk og Kinesisk). 
Den er også kommet ut på DVD. 
Filmen ble også vist på den store 
internasjonale IAC-konferansen 
i Jerusalem nylig. Den 26 oktober 
blir det en spesialvisning på Ci-
nemateket i Oslo og endelig skal 
ilmen vises på IMAX-teateret 
ved Houston Science Museum i 
Houston 16. november.

Rimelig produksjon
Brekke sier at produksjonen på 27 
minutter er den mest komplette 

nordlysdokumentaren som er 
laget og unik i verdenssammen-
heng. Medprodusent er prisvin-
nende nordlysfotograf Fredrik 
Broms som bor på Kvaløya uten-
for Tromsø. Filmmusikken er 
spesialkomponert av den kjente 
musikeren Herman Rundberg fra 
(Violet Road) Tromsø som også 
spiller alle instrumenter. Produk-
sjonskostnadene er i underkant 
av 500.000 kroner og ilmen tok 
ett og et halvt år å lage. 

WERNER WILH. DALLAWARA

werner.dallawara@nationen.no

NATIONEN RUNDT

Fakta

Film om nordlyset
 ✱ Filmen «Northern Lights – a magic 

Experience» gir innsikt i prosessen 
bak nordlyset med nye og innovative 
animasjoner.

kilde: Pål brekke

Nordlys i New York

VARM MOTTAGELSE
«Filmen vår ble møtt 
med stor begeistring og 
entusiasme.» 

PåL brEkkE, sOLFOrskEr Og  
dOkumENTArFILmskAPEr

Det er ikke hver kveld det er mulig å se nordlyset i New York. Det skjedde – utrolig 
nok – til stor begeistring i verdensmetropolen.

Skyskrapere 
og nordlys: Pål 
Brekke er svært 
godt fornøyd 
med den mot-
tagelsen doku-
mentarfilmen 
om Nordlyset 
har fått i USA.  
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