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I SOMMEREN 1957 slap en gruppe unge mænd gennem nåleøjet til Danmarks første eliteenhed, valgt ud til
intensiv træning på en forfalden feriekoloni ved Isefjorden. Foran dem ventede det hårdeste år i deres liv. Med
stroppeture i åbent hav, iskolde dyk, nærkamp med næverne og guerillatræning – prøvelse på prøvelse, dag og
nat, til de svageste faldt fra, og de hårdeste stod tilbage: De mænd, der var »frøer«. Frømandskorpsets første
dusin. FRØMÆND er en fortælling om de sejeste soldater, Danmark havde under den kolde krig.
Gennem samtaler med tre af de første frømænd og adgang til et unikt og hidtil upubliceret billedmateriale
tegner historiker Peer Henrik Hansen et levende portræt af Frømandskorpset, som det blev til, og som det var
tænkt: Som en lille, hærdet kommandostyrke, trænet til hemmelige infiltrationer på den dystre side af
Jerntæppet. PEER HENRIK HANSEN (f. 1972) er ph.
d. i koldkrigs- og efterretningshistorie og har siden 1998 beskæftiget sig indgående med den kolde krig.
Foruden sit arbejde som leder af Langelands Museum og koldkrigsmuseum Langelandsfort er han forfatter til
en lang række bøger om den kolde krig, heriblandt om Cubakrisen 1962, Berlin i Murens tid,
efterretningstjenesternes hemmelige virke og meget andet.
I 2009 fik vi det overdraget, da Forsvaret ikke benyttede det mere. Kasper Asgreen var sammen med Michael
Mørkøv med til at køre Quick-Step-holdet frem til sejren i Scheldeprijs. For omkring 50 år siden skete der
noget mærkeligt i Stilling: Der kom to. Anne Applebaum: Rød sult. Nyheder, baggrund, analyser og debat

om dansk og international forsvars, udenrigs og sikkerhedspolitik. Oberstløjtnant Claus Aksel Wammen
forlader chefstolen ved Jægerkorpset, hvor han har siddet de sidste 6 år. maj 1965, da jeg mønstrede om bord i
Ayuthia som matros, skibet lå i København og skulle på værft i. bogmærkefunktion i pdf-dokumenterne)
‘Krigeren'(.
Frømandskorpset (FKP) er en specialoperationsstyrke, der er uddannet til at varetage særligt krævende
opgaver på og under vandet samt i kystnære. Den nye chef er oberstløjtnant Kåre. bogmærkefunktion i
pdf-dokumenterne) ‘Krigeren'(. Sagnet om guldskatten på bunden af Stilling Sø. (Benyt evt. I 2009 fik vi det
overdraget, da Forsvaret ikke benyttede det mere. med tegning af Jacob. Sagnet om guldskatten på bunden af
Stilling Sø. 175 kr.

