
Ny bok av Alf R. Jacobsen. Mellom to onder- Olje og gass i det  21.
århundret: Den vanskelige overgangen
For første gang på norsk gis en detaljert beskrivelse av fenomenet peak oil og en gjennomgang
av løsningsalternativer – særlig i lys av trusselen om klimaendringer. Mellom to onder er et viktig
dokument for alle som interesserer seg for klodens virkelige store utfordring i det 21. århundret.

Petroleum har vært industrialismens drivkraft i mer enn hundre år. Billig energi skapte de vestlige
industrisamfunnene og gjorde Norge til et av verdens rikeste land. Men olje og gass er ressurser som ikke
kan fornyes. Ved inngangen til det 21. århundret står vi ved begynnelsen til slutten. Stadig flere analyser
viser at reservene snart er brukt opp. Verden er på vei inn i en overgangstid- fra petroleumsalderen og mot
fornybare regimer som vi i dag bare ser konturene av. Det eneste som er sikkert, er at overgangsalderen vil
bli lang og høyst sannsynlig ekstremt vanskelig. Mellom to onder er skrevet for å klargjøre begrepene i en
viktig, men vanskelig debatt, og for å skissere valgene vi vil kunne bli stilt overfor.

Journalisten og forfatteren Alf R. Jacobsen (f. 1950 i Hammerfest) har skrevet et førtitalls bøker og
filmmanuskripter. Som journalist er han blant annet kjent fra VG, Dagbladet , Klassekampen og NRK
Brennpunkt.  I oljebransjen vil han være kjent som fungerende redaktør for Petromagasinet i Stavanger
samt spaltist på websiden www.petroarctic.no. Han er også forfatter av boken Snøhvit. Historien om olje
og gass i Barentshavet, som ble utgitt i 2010. Alf R. Jacobsen bor i Oslo.
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