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Om to krige Frode Jakobsen Hent PDF Frode Jakobsen har altid kæmpet to krige: den indre og den ydre. Den
indre omhandler Jakobsens værdigrundlag, hvor etikken og menneskeligheden altid har været i højsæde. Den
ydre kom særligt til syne under anden verdenskrig, og udgjordes af kampen mod nazismen. I "Om to krige"
reflekterer politikeren og modstandslederen dog også over det fakturm, at selvom den oprindelige ydre fjende
(nazismen) er overvundet, bliver den ved med at dukke op i nye former for trusler, der terroriserer samfundet.
Frode Jakobsen (1907-1997), dansk politiker, modstandsleder og forfatter. Medstifter af foreningen Dansk

Studiering, som i 1943 blev omdannet til en illegal organisation, der spillede en stor rolle i
modstandsbevægelsen under anden verdenskrig. I 1945 blev han valgt for Socialdemokratiet, hvor han var

MF indtil 1973. Jakobsen har desuden udgivet en række bøger, der fortæller om hans erindringer og
erfaringer fra sine mange år i politik.
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