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b SKIEN Det er klart etter møte 
i går kveld.

Solveig Sundbø Abrahamsen 
topper lista etter at nominasjons-
komiteen i Høyre hadde møte i 
går kveld. H un fikk fem av sju 
stemmer, mens Emilie Schäffer 
fra Skien fikk to.

Nominasjonsmøtet i Høyre, 
der det blir tatt endelig stilling til 
hvem som skal stå på topp på lis-
ta over kandidater til Stortinget, 
holdes tirsdag 29. november.

Emilie Schäffer fra Skien sier 
nå til NRK Telemark hun trekker 
seg fra kampen om førsteplassen 

på Telemark Høyres stortings-
liste. 

Slik ser lista ut etter møtet i 
mandag kveld: Solveig Sundbø 
Abrahamsen, Seljord (Disens 
5 – 2 ),Emilie Schäffer, Skien, Per 
Lykke, Tinn, Mahmoud Farah-
mand, Porsgrunn, Marius Roheim 

Johnsen, Unge Høyre, Skien, Le-
na Marie Naper Helgestad, Kra-
gerø, Sandrina Elisabeth Sandell, 
Skien, Jørn Christensen, Notod-
den, Esben Storvand, Porsgrun, 
Kristine Sandall, Nissedal, Erling 
Dahl, Bamble, Inger Marit Osland, 
Senior Høyre, Porsgrunn.

Solveig Sundbø Abrahamsen topper Høyre-lista

De bygger ikke 
vindmøller, men 
bruker drager for å 
fange vind. Slik vil 
de produsere energi 
på en miljøvennlig 
måte. 

b SKIEN

Bedriften det dreier seg om heter 
Kitemill og holder til på Voss. 
Belgieren, Lode Carnel, er tek-
nisk sjef i selskapet og jobber fra 
Porsgrunn. 

– Vi utvikler drage-teknologi, 
eller kiter, som henter energi i 
høyder langt over dagens vind-
turbiner. Kitemills kiter kan 
knapt sees når de henter energi i 
over 400 meters høyde. Ved full- 
skalaproduksjon kan dette skje 
opp mot 1500 meters høyde, for-
klarer Lode Carnel ivrig. 

Han er en av de 120 deltakerne 
på «Den store Pengedagen», et 
arrangement i regi av NHO Tele-
mark, Innovasjon Norge, Norsk 
Forskningsråd, Oslofjordfondet 
og EU-nettverk Viken.

Drager over Telemark
Carnel har en doktorgrad i solen-
ergi og har jobbet i fornybar 
energibransjen siden han fikk 
sin mastergrad.

– Vi har en prototype som fun-
gerer og vi kan etablere oss over-
alt. 

– Også i Telemark? 
– Det er ikke umulig. Overalt 

finnes det muligheter, smiler 
Carnel. 

Han forklarer at samfunns-
kostnaden ved å fase inn denne 
høydevindkraft-teknologien er 
langt lavere enn andre energi-
teknologier. 

– Utfordringen med Norge er 
at prisen på elektrisitet er lav, og 
med vårt konsept og teknologi 
ser vi for oss at det første kom-
mersielle demo-anlegget blir i 
Norge, mens hovedmarkedet er 
utenlands. Kitemill starter dess-
uten en crowdfunding kampan-
je i løpet av denne uken. 

Bygge nettverk og få gode råd
Gründeruka er i full gang i Tele-
mark og under gårsdagens arran-
gement «Den store Pengedagen» 
møttes etablerte bedrifter og 
gründere. 

– Denne dagen gikk over all 
forventning. Interessen var stor 

og det viser at det er et godt 
gründerskap og en grobunn for 
gründere i Telemark. Det er det 
vi trenger for å skape ny vekst, 
ny utvikling og ikke minst inno-
vative produkter. Både i forhold 
til eksisterende bedrifter, men 
også ny-etablerere. Det å få inn-
spill til hvordan man går fram 
for å få finansiert ideen er viktig, 

sier Nikolai Boye, regiondirektør 
NHO Telemark. 

Bente Sollid Storehaug, adm. 
dir ESV Digital, Nordics holdt 
foredrag om «Hvordan lykkes 
med en oppstart?», mens Per 
Halvorsen, adm. banksjef i Spa-
reBank 1 Telemark fortalte om 
hva skal til for å gjøre inntrykk 
hos banken. I tillegg kunne del-

takerne speed-date arrangører, 
banker og andre aktører i marke-
det.  

Carnel hadde selv sju speed-
dater denne dagen.

– Jeg er her for å bygge nett-
verk og lære mer om hvordan vi 
kan få støtte og vokse. Vi er av-
hengig av ekstern kapital. I Kite-
mill utvikler vi grønn, miljø-

vennlig og fornybar energi. Jeg 
er optimist når det gjelder sel-
skapets framtid, avslutter Carnel 
før han løper videre til neste 
date. 

b Tone Lensebakken
tone.lensebakken@varden.no

Flyr høyt for å fange 
vind med drager

FLYR HØYT: Lode Carnel er teknisk sjef i «Kitemill». Det er et nytt konsept av vindmøller hvor det anvendes drager for å fange vind. Firmaet ble eta-
blert i 2008, men det er først nå at prototypen fungerer og de er klare for å ekspandere.  ALLE FOTO: TONE LENSEBAKKEN

INSPIRERT: (fv) Geir Gregersen og Erik Engelbrethsen, Undervanns En-
treprenøren, Nikolai Boye, regiondirektør NHO Telemark og Anniken Fægri 
Damm-Larsen, direktør Innovasjon Norge Telemark. 

GODE RÅD: Lode Carnel under speed-daten med Innovasjon Norge og 
Ola Smeby. 


