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200 tågade mot vargpolitiken
200 personer deltog i en demonstration mot den svenska 
vargpolitiken i Växjö i lördags. Förra året revs sju får av varg 
i Blekinge. Det är en ökning från året innan. 

SENOREN

Forskargrupperna har 
redan åkt, deltagarna 
från det internationella 
färgföretaget håller på att 
plocka ihop sina papper, 
och sen går de ut på går-
den och väntar i den sjun-
kande eftermiddagssolen 
på en försenad taxibuss 
som ska ta dem tillbaka 
till storstadslivet igen. 

Sigvald Harrysson, som 
har hållit i seminariet, 
ringer taxin och får be-
sked att den ska komma 
fem över fyra. 

– Då hinner ni, säger 
han till färgfolket. 

Det här är hemma hos 
Sigvald Harrysson. Går-
den i Östernäs är hans för-
äldrahem, som han håller 
på att förvandla till en an-
läggning för seminarier av 
den här typen.

– Seminarielokalen är 
ett ombyggt garage, berät-
tar han. 

Men ett ex-garage med 
havsutsikt genom stora 
fönster, och en trivsam 
träveranda. 

Den gamla ladan har 
också byggts om för kon-
ferenser och boende, med 
en tornliknande utbygg-
nad vid ena gaveln. 

– Det som fattas nu är 
att vi ska bygga om ett 
gammalt förråd till kök. Vi 
har ett kök i bostadshuset, 
men det räcker inte till för 

SENOREN

– Jag har haft ett möte 
med kommunalrådet 
Camilla Brunsberg och   
näringslivschefen Bengt 
Lingman, berättar Sigvald 
Harrysson. 

att laga mat åt 30 perso-
ner. 

– Jag försöker skapa 
verksamhet på min hem-
maplan, säger Sigvald 
Harrysson, och tycker 
också att det blir något 
helt annat att samla folk 
hemma hos sig på Seno-
ren än att hålla semina-
rier på något flott konfe-
renshotell. 

– Här lägger man av 
sin stela kostym direkt. 
Folk bli mer öppna mot 
varandra. Inte minst när 
vi sitter i den vedeldade 
bastun nere vid sjön på 
kvällen. 

Nu anländer taxibus-
sen, ännu lite mer förse-
nat, och det internationel-
la färgfolket ger sig skynd-
samt av mot Kastrup. 

– Syftet med den här 
konferensen som hållit 
på i två dagar var att få 
fram en färg som är helt 
emissionsfri, som inte ger 
några utsläpp av skadliga 

ämnen. 
– Vi har engagerat fors-

kargrupper från Nanjing, 
Eindhoven, Neapel och 
Lund. Det är en kombina-
tion av tävling och samar-
bete. Forskargrupperna 
tävlar med varandra men 
redovisar samtidigt också 
sina resultat för varandra 
öppet och hjälper varan-
dra i arbetet. Det stora 
färgföretaget AkzoNobel 
står bakom projektet. 

Sigvald Harrysson är 
själv inte någon färgke-
mist. Däremot är han ex-
pert på den här typen av 
innovationsprocesser. 

– Jag har forskat om det 
och undervisar på Han-
delshögskolan i Köpen-
hamn om innovation och 
miljövänlig utveckling, vi 
kallar det ekoprenörskap. 

Men från början är han 
en bondpojke från Seno-
ren: 

– Min pappa Harry 
Månsson var lantbrukare, 

men också politiskt enga-
gerad och så småningom 
kommunalnämndsord-
förande i gamla Jämjö 
kommun. 

Harrys son läste fyraårig 
teknisk på Chapmansko-
lan i Karlskrona och fick 
jobb på Tetra Pak. 

– Där jobbade jag som 
utvecklingsingenjör i fem 
olika länder och ville sen 
fördjupa mig på området. 
Jag började doktorera 
och forskade på japansk 
utveckling och manage-
ment. Jag ville ta reda på 
hur de kunde lyfta sig så 
snabbt och bli världsle-
dande kort efter kriget. 

Sigvald Harrysson fors-
kade vidare och dokto-
rerade en gång till på 
innovationsprocesser. 
Han undervisade på uni-
versitet och jobbade som 
mangagementkonsult åt 
storföretag. Familjen bod-
de utomlands i omgångar, 
senast i Schweiz. 

– Men sen några år till-
baka har jag ändrat inrikt-
ning. Jag har vänt tillbaka 
till Sverige och nu jobbar 
jag mest med studenter 
som vill starta verksam-
heter, framför inom miljö-
området. 

Och där finns anknyt-
ningen till vindkraftver-
ket i trätornet: 

– Det var så jag kom in 
på mitt nuvarande före-
tag, Inventum, som job-
bar med småskalig vind-
kraft. 

Vindkraftverket som 
står och snurrar vid går-
den är en av Inventums 
produkter. Det speciella 
med det är att det istället 
för att vila på ett stadigt 
ståltorn, består tornet av 
tre smäckra träben. 

– Ett ståltorn för ett 
vindkraftverk i den här 
storleken väger 1,5 ton 
och det går åt fyra ton kol-
dioxid vid tillverkningen. 
Ett trätorn ger istället mi-
nus ett ton koldioxid. 

– Vi har till och med ta-
git fram en propeller av 
trä. 

Än har Inventum, med 
kontor i Turning Torso i 
Malmö, bara fått upp sex 
småskaliga vindkraftverk, 
men ett står vid entrén till 
en stor energiutställning i 
Rotterdam. 

Än så länge ser Sigvald 
Harrysson en större mark-
nad i länder med en poli-
tik som gynnar småskalig 
vindkraft som England, 
Frankrike och Danmark, 
men hoppas att även Sve-
rige ska följa efter: 

– Enligt Eons progno-
ser ska vindkraften år 
2030 stå för närmare en 

tredjedel av den svenska 
elproduktionen, och 15 
procent av den tredjede-
len ska komma från små-
skalig vindkraft. 

– Det innebär 10 000-tals 
små vindkrafverk, säger 
Sigvald Harrysson op-
timistiskt, och visar på 
dekalen som pryder vind-
snurran: 

Power to the people.  

Han erbjöds tillverk-
ningslokaler på Verkö och 
kontorslokaler på Stum-
holmen.

– Eftersom jag kommer 
härifrån vill jag gärna föra 
tillbaka saker hit, säger 
han. 

Men det finns problem 
med att få igång en större 
produktion av små vind-
kraftverk. 

– Dels talade de om att 

Försvaret försöker lägga 
en död hand över vind-
kraften i Blekinge. Men 
det verkar helt absurt att 
mina små vindkraftverk 
skulle störa Viggenpla-
nens radar. I så fall kan 
vi aldrig invadera Dan-
mark...

I Sverige får man sätta 
upp vindkraftverk som är 

lägre än 20 meter utanför 
stadsplanerat område. 
Men turbinen får bara 
ha en diameter upp till 
3 meter. Det är för lite; 
menar Sigvald Harrysson 
och exemplifierar med 
vindsnurran på den egna 
gården:

– Den kostar 136 000 
kronor och producerar 
5 000 kw/h per år. Det ger 
8 000 kronor mindre på 

elräkningen. 
– Den betalar sig med 

andra ord inte på tio år, så 
man köper knappast ett 
sådant verk av rent eko-
nomiska skäl. Med fyra 
eller sex meter hade det 
däremot blivit lönsamt. 

Han hoppas att Miljö- 
och byggnadsnämnden i 
Karlskrona ska kunna gö-
ra en regeländring så att 
de tillåter större turbiner 

på lokala vindkraftverk. 
– Med tanke på hur 

mycket det blåser på öar-
na skulle det kunna vara 
en bra lokal marknad.

– Men den största mark-
naden finns internatio-
nellt. Bara i England har 
man satt upp 16 000 små-
skaliga vindkraftverk de 
senaste åren. 

VINDKRAFT OCH GIFTFRI FÄRG// Sigvald Harrysson satsar på miljövänlig utveckling
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bilister åkte fast utan bälte i Blekinge, när polisen gjorde sin 
stora nationella bilbältesrazzia förra veckan. Totalt hittade 
man 5 200 bilbältessyndare i landet. 

Nu kalkas sjöarna 
Under helgen och på måndag kalkas sjöar och våtmarker in-
om Lillåns, Lyckebyåns, Silletorpsåns och Nättrabyåns av-
rinningsområden i Karlskrona kommun.

KARLSKRONA Dagsböter 
blev tingsrättens dom 
mot en 41-årig kvinna 
från Karlskrona som 
gjort sig skyldig till 
rattfylleri och narkoti-
kabrott. Hon ska betala 
2 500 kronor i böter 
samt en avgift på 500 
kronor till en brottsof-
ferfond. Hon stoppades 
förra våren när hon 
körde på väg till Holm-
sjö från Karlskrona. 
Hon upplevde inte själv 
att hon hade några pro-
blem med körningen. 
Vid ett blodprov upp-
täcktes att hon hade 
narkotika i kroppen.

RÖDEBY En deltagare 
på en fest i Rödeby är 
misstänkt för två fall av 
misshandel. 

Det hände kvart i tre 
på natten till lördagen, 
då en av festdeltagarna 
var berusad och hade 
somnat liggande på 
golvet. 

Den misstänkte 
försökte väcka liv i ho-
nom, och när han inte 
reste sig upp började 
han slå och sparka på 
denne. 

En annan person 
som gick emellan fick 
två knytnävsslag i an-
siktet. 

KARLSKRONA En 60-årig 
man i Karlskrona 
misstänks för olaga hot 
efter att ha riktat en 
luftpistol mot en yngre 
man i lördags. 

Luftpistolen hittades 
vid en husrannsakan 
som polisen gjorde. 

Den hotade mannen 
uppgav att han såg att 
det inte var en riktig 
pistol, och att han där-
för aldrig blev särskilt 
rädd. 

KARLSKRONA En 25-årig 
man misstänks för två 
fall av misshandel nat-
ten till söndagen i cen-
trala Karlskrona. 

Klockan 02 slog han 
en man i ansiktet med 
öppen hand utanför 
Harrys och en timme 
senare slog och sparka-
de han en annan man 
på Klaipedaplatsen. 


