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Tethys Oils grundare är död
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Putin stoppas med
fracking och fotboll

F

ör bara några veckor sedan var det OS i Sochi.
Min man stod på läktaren när Sverige tog guld
i herrarnas skidstafett. Snett ovanför honom stod
Â�Rysslands president, Vladimir Putin. När Ryssland
tog silvermedalj rörde Putin inte en min. Inte ett
leende. En man av stål.
Men vad är mer att vänta från en gammal KGB-överste?
KGB som utbildade sina medarbetare i subversiv kampanjÂ�
strategi. Med kunskap att utsätta människor och nationer
för all mänsklig förnedring man kan tänka sig, för att vinna
makt och herravälde.
Nu, när Putins trupper kliver in på Krim och pressar det
självständiga Ukraina, blir det uppenbart hur beroende vi
har blivit. Över 30 procent av Europas råolja och nästan
40 procent av all naturgas kommer från ett allt mer obehagligt Ryssland. Om ni jäklas med mig stänger jag av kranen,
säger Putin bakom pilotbrillorna.

Vincent Hamilton, grundare av och mångårig
Â�ordförande för Tethys Oil,
avled i går i Genevé efter
en lång kamp mot neuroendokrin cancer.
Han blev 50 år.

Vincent Hamilton grundade
2001 tillsammans med
Â�Magnus Nordin oljebolaget
Tethys Oil. Tillsammans
byggde de upp Tethys Oil till
ett framgångrikt bolag med
ett börsvärde på över 2 miljarder kronor.

Vincent Hamilton fick
diagnosen neuroendokrin
cancer i april 2011. Trots sjukdomen fortsatte han att jobba
som ordförande för Tethys Oil
fram till oktober i fjol. Då sålde
han även sitt stora innehav
i oljebolaget.
I en stor intervju med Di
berättade han att pengarna,
uppskattningsvis 140 miljoner kronor, från försäljningen
skulle gå till hans stiftelse
Â�Victory NET som bidrar till
forskning om neuroendokrina tumörer.

VINCENT HAMILTON.
Â�Tethys Oils grundare har avlidit. Han blev 50 år gammal.
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Redan innan det hade han
donerat 14 Mkr till Uppsala
universitet.
”Jag jämför forskningen för
att hitta framgångsrika
behandlingsmetoder mot
cancer med oljeprospektering. Man är aldrig säker på
att hitta olja, men man måste
försöka hitta det och man
Â�hoppas att tiden är på ens
sida”, sa Vincent Hamilton.
Vincent Hamilton var gift
med Mona Hamilton och de
hade tre barn.
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Totalförsvarets forskningsinstitut har länge varnat för
ett ensidigt beroende av ryska fossila bränslen. Beroende
har alltid ett pris, och när beroendet är i relation till ett
Â�icke-demokratiskt land handlar prislappen om mer än
pengar.
Är det bara jag som tänker: nu får det vara nog? Först
oljeberoendet och gulfÂ�
staterna. Nu finansierar vi
indirekt övergrepp i Syrien
och mot Ukraina. Är vi inte
trötta på att sitta i knät på
odemokratiska regimer,
bara för att de råkar sitta på
rätt geologi?
Dags att formulera en
energistrategi som inte bara
tar hänsyn till miljö, ekonomi och teknisk verklighet,
utan också till geopolitik.
Min vision är: så lite
Â�fossilt som möjligt – och är
det fossilt ska det komma
från reko länder. Där skakar
vattenkraft, utbyggd kärnkraft och biobränslen hand med
vind, vatten och sol. Där satsar vi också på den nya teknik
som går under namnet fracking.

”Först olje
beroendet och
gulfstaterna.
Nu finansierar
vi indirekt
övergrepp
i Syrien och
mot Ukraina.”

Vanlig naturgasutvinning sker i stora fält. När man

frackar skickar man in en vätska under högt tryck. Trycket
från vätskan pressar fram gas som ligger inkapslad i mindre
håligheter i skifferlagren och den stiger uppåt.
Den goda nyheten är att det blir tekniskt och ekonomiskt
möjligt för länder med mer spridda naturgasfyndigheter att
utvinna gas, och att därigenom ett stort antal demokratiska
länder kan få egen utvinning. Tekniken beräknas kunna
göra USA självförsörjande av fossila bränslen.
I Sverige har provborrningar börjat i Skåne. Precis som
när man utvinner naturgas på vanlig väg, måste man naturligtvis se till att utvinningen sker rimligt och säkert. Men
tekniken skulle på sikt kunna vrida maktbalansen från
Â�terrorns män, till länder som väljer fredens och frihetens
väg.

Tillbaks till den pragmatiska hemmafronten. Makens för-

slag handlar om fotboll.
”Putin är fåfäng. Det snabbaste sättet att få bukt med
honom är att internationella
fotbollförbundet Fifa ringer
upp och hotar med att flytta
fotbolls-VM 2018 från Ryssland.”

Maria Borelius bor i England
sedan många år, och arbetar
som rådgivare till globala
Â�företag och universitet inom
csr och kommunikation. Hon
har en bakgrund som
v
Â� etenskapsjournalist,
Â�företagare och politiker.

NU ÖPPNAS EN
NY VÄRLD
Stig in i vår värld och upplev tillfälliga lokaler du mer än gärna flyttar in i för gott.
Cramo Adapteo erbjuder nyckelfärdiga lösningar som innehåller allt du behöver,
från behovsanalys till färdig lösning. Vårt namn må vara nytt, men våra experter
är de mest erfarna i branschen. Vi ser till att regelverken följs, logistiken flyter
på och att alla detaljer som skapar en välkomnande atmosfär finns på plats. Allt
du behöver göra är att sitta ner och luta dig tillbaka. Vi ordnar så att du är igång
på nolltid.
Fast har du väl flyttat in kan det bli svårt att flytta ut.

ROOM FOR GREAT DAYS

För mer information,
besök cramoadapteo.se

