
28    Nr. 4 - 2021

FORSVARSATTACHÉER I DANMARK

15 udenlandske 
forsvarsattachéer har 

base i København, hvor 
de hver dag arbejder 

på at fremme de 
militære forbindelser 
mellem hjemlandet 

og Danmark. I denne 
nye artikelserie møder 
Officeren nogle af de 
forsvarsattachéer, 

der er repræsenteret 
i Danmark, til 
en snak om det 
forsvarspolitiske 
samarbejde, om 
forventningerne 

til Danmarks 
kapaciteter og 

prioriteringer og om 
en sikkerhedspolitisk 

omverden i hastig 
forandring.

I audiens hos 
forsvarsattachéen

Serie
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Forsvarsattaché: 

” Vi må stå sammen 
om at forsvare 
vores fælles 
værdier og frihed  
i en stadig 
farligere verden”
Med Kabuls fald samt konflikter og 
ustabilitet i Europas nærområder har 
det militære samarbejde og forsvaret 
af vestlige værdier aldrig været 
vigtigere. Det mener den franske 
forsvarsattaché i København, Vincent 
Samson, som fremhæver det fransk-
danske samarbejde, hvor idealer og 
pragmatisme mødes.

GENNEM DE HØJE VINDUER på den franske ambassade 
kan forsvarsattaché Vincent Samson følge med i Kongens 
Nytorvs menneskemylder. Sensommeren hænger over 
den danske hovedstad. Turistgrupper spejder efter Ny-
havn, cyklister svinger hasarderet ind og ud af den tætte 
biltrafik, og en kvinde med solbrune ben og en mand i 
åbenstående skjorte holder forretningsmøde på en af 
torvets mørkegrønne bænke.

Cirka fem tusind kilometer derfra er Vestens krig mod 
terror i Afghanistan ved at nå sin afslutning. Desperate 
afghanere klynger sig fast til transportfly klar til takeoff, 
bomber dræber civile og soldater ved lufthavnens gate, 
og tusinder af Kabul-borgere frygter, hvilket samfund Ta-
leban mon indfører, eller om en ny borgerkrig bryder ud, 
så snart hjulene på det sidste NATO-fly slipper landings-
banens asfalt.
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– Funktionen som 
forsvarsattaché er en 
unik adgangsbillet til 
diplomatiets og de 
internationale relationers 
verden. For mig var 
det en mulighed for at 
arbejde direkte med det, 
som jeg som officer er 
meget optaget af, nemlig 
Frankrigs stærke og tætte 
samarbejder med vores 
allierede og europæiske 
partnere.

Vincent Samson 
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- Verden er ved at blive et farligere sted. Derfor er det 
så afgørende, at vi arbejder sammen, for landene i Euro-
pa og Vesten kan ikke på egen hånd håndtere de trusler 
og scenarier, som vi står over for i dag, og som kan kom-
me til at ramme os i fremtiden, siger Vincent Samson.

Han tilføjer:
- I mine øjne er det fransk-danske militære samar-

bejde et tydeligt eksempel på, hvorfor det giver mening, 
at vi arbejder sammen på en lang række områder for at 
forsvare vores lande, værdier og levevis.

Tilbage til rødderne
Den 55-årige forsvarsattaché og oberst i den franske 
hær har taget plads i et af ambassadens imponerende lo-
kaler med krystallysekroner, tunge gardiner og forgyldte 
paneler. Det seneste år har ambassaden været hans 
arbejdsplads og København hans hjem. At det er blevet 
sådan, er langt fra tilfældigt.

Vincent Samson er født og opvokset i Normandiet i 
Frankrigs nordvestlige hjørne. Det var dette område, 
som danske og norske vikinger besatte i begyndelsen af 
år 900, og hvorfor Normandiets lokalbefolkning, norman-
nerne, henviser til ”mændene fra nord”.

- Det er måske ikke den gængse opfattelse, men vikin-
gerne bragte faktisk meget godt med sig og var hurtige til 
at integrere sig i lokalsamfundet, og med den normanske 
hertug Rollo fulgte en blomstrende periode for Norman-
diet. Den dag i dag kan man stadig spore nordisk islæt i 
egnens stednavne og efternavne.

Det lille kongerige mod nord havde således læn-
ge spøgt i forsvarsattachéens bevidsthed. Og efter en 
årrække i den franske hærs hovedkvarter i Paris med 
ansvaret for hærens samarbejde med EU- og NATO-part-
nere besluttede han at søge en attaché-stilling, gerne i 
København.

- Funktionen som forsvarsattaché er en unik adgangs-
billet til diplomatiets og de internationale relationers ver-
den. For mig var det en mulighed for at arbejde direkte 
med det, som jeg som officer er meget optaget af, nemlig 
Frankrigs stærke og tætte samarbejder med vores allie-
rede og europæiske partnere – ikke mindst i en tid, hvor 
omverdenen i mine øjne bliver mere usikker, og hvor vi 
skal være rede til at forsvare vores fælles samfundsmo-
deller og frihed.

- I mit tidligere job i Paris havde jeg oplevet det 
dansk-franske militære samarbejde som meget dyna-
misk, især hvad angik værnsfælles operationer. Som 
forsvarsattaché får man en afgørende rolle i at støtte 
det bilaterale samarbejde, føre de rigtige folk sammen, 
finde nye samarbejdsområder og styrke de eksisterende 
operationer og finde fælles svar på trusler og scenarier. 
Alt dette kunne jeg få med stillingen i København, og så 
søgte jeg jobbet.

Vincent Samson indskyder kort efter:
- Det rent personlige spillede nok også ind, for jeg har 

altid været interesseret i dansk historie og haft et ønske 
om at opleve den danske kultur, hvilket jeg må tilskri-
ve min normanniske opvækst. Jeg ville tilbage til mine 
rødder, så at sige.

Et krævende, men fascinerende job
Vincent Samson har tjent i 31 år. Karrieren begyndte i 
det pansrede kavaleriregiment, hvor kombinationen af 
hurtige manøvrer og ildkraft fascinerede ham. Derudover 
var det et korps med stærke traditioner og et særligt 
sammenhold - eller “esprit de corps”, som han siger. Med 
årene fulgte udsendelser til Afrika og Afghanistan som 
rekognoscerings- og kampvognsofficer og senere gene-
ralstabs- og krigsstudier i Wien og Paris og endelig en 
række stillinger inden for europæisk forsvarssamarbej-
de, herunder i Den Fransk-Tyske Brigades hovedkvarter.

De mange erfaringer er gode at have med sig i en 
attaché-stilling, men funktionen i København kræver 
alligevel noget ekstra, mener han.

- En officer skal mestre mange områder, blandt andet 
at lede og træne sine mænd som forberedelse til en 
udsendelse, indgå i stabe, stå i spidsen for et særligt 
område så som operationsplanlægning, doktrinudvikling 
eller kapacitetsopbygning. Som forsvarsattaché skal du 
kunne alle disse områder til fingerspidserne, men den 
vigtigste egenskab er at besidde det store overblik over 
alle aspekter af forsvarssamarbejdet, både politisk, 
diplomatisk, strategisk og økonomisk.

- Din operative baggrund og erfaring med at arbejde 
med allierede hjælper en hel del, men du er nødt til at 
være en ekspert på hele det bilaterale forsvarssamarbej-
de. Det kan være krævende, men det er et dybt fasci-
nerende og meningsfuldt job, som forudsætter, at du er 
åbensindet, har diplomatisk sans samt en stor viden om 
forsvarssystemer og begge landes kulturer.

Danmarks bidrag er essentielle
Listen over Frankrig og Danmarks militære samarbejder 
og deltagelse i fælles øvelser er omfattende og tæller 
blandt andet Barkhane-operationen i Sahel, flådeopera-
tionen i Hormuz-strædet og dette års arktiske redning-
søvelse, ARGUS.

- Som sagt mener jeg ikke, at noget europæisk land 
kan klare sig på egen hånd. Vi er nødt til at samarbejde. 
Dette har Danmark allerede bevist, at man gerne vil - 
blandt andet via sidste års helikopter-element til Barkha-
ne, hvor det danske flyvevåben tilførte en nøglekapacitet, 
der løftede fleksibiliteten, paratheden og manøvremu-
lighederne for alle enheder. Der var ikke tale om en lille 
tilføjelse til operationen, men et essentielt bidrag.

- Både det danske og det franske forsvar har fokus på 
fleksibilitet, tilpasningsevne og pragmatisme, hvilket 
gør, at vi sammen kan imødegå internationale kriser og 
forsvare fælles interesser. Og så samarbejder vi om dok-
trinudvikling, strategiske analyser og træning.

- Endelig vil jeg nævne, at tilstedeværelsen af prins 
Joachim som forsvarsattaché i Paris sender et stærkt 
signal fra dansk side om vigtigheden af vore to landes 
relationer.

Med udsigt til et kommende forsvarsforlig i 2023 spør-
ger Officeren, om der er kapaciteter eller områder, hvor 
Danmark i Frankrigs øjne kunne byde yderligere ind. 

- Danmark er en meget pålidelig allieret. I spiller en 
nøglerolle i det kollektive forsvar, både på Europas østli- �
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ge og nordlige flanker, og derudover deltager I i de franske 
styrkers multinationale operationer for at beskytte den 
sydlige flanke.

- Danmark har allerede gjort meget for at opgradere og 
tilpasse sine styrker. Et kommende forlig vil forhåbentlig 
byde på nye muligheder for at forstærke det dansk-franske 
samarbejde i forhold til kapabiliteter og interoperabilitet. 
Det ville give mening, efterson vi deler det samme trus-
selsbillede og et fælles syn på nuværende og fremtidige 
udfordringer - især de, der handler om nye teknologier in-
den for cyber og det ydre rum. Her er det min vurdering, at 
begge lande kunne drage fordel af et større samarbejde.

Samarbejde er ikke uden dilemmaer
Weekendavisens korrespondent i Paris, Aske Munck, 
skriver, at Frankrigs stærke internationale tilstedeværelse 
har cementeret landets ry som en mellemstor militær-
magt, der ”hverken er bange for at få skidt under neglene 
eller for at se sine soldater vende hjem i sorte ligposer”. 
Dertil skriver journalisten, at ”Frankrig modsat Storbri-
tannien, der altid orienterede sig mere mod USA og aldrig 
rigtig fandt sig til rette i Europa, har haft et vist held til at 
genfinde fordums storhed i en europæisk ramme – som en 
modpol til USA.”

Aske Muncks pointe er værd at nævne, for i 2019 blev 
Danmark som et af de første lande inviteret med i det 
fransk-ledede European Intervention Initiative (E2I), hvor 
også lande som Spanien og Portugal i syd og Finland og 
Estland i nord deltager.

Ifølge Dansk Institut for Internationale Studier løb Dan-
mark her en risiko, for deltagelsen i E2I satte danskerne 
i et muligt dilemma, hvor man risikerede at nedpriorite-
re det nordiske forsvarsprojekt, NORDEFCO, og, måske 
endnu vigtigere, at gøre op med årtiers udenrigspolitisk 
parløb med amerikanerne. Spørger man den franske for-
svarsattaché, skal E2I ses som et europæisk ben til NATO 
samt et tilløb til, at europæerne løfter en endnu større 
andel af den transatlantiske alliances opgaver.

- Ligesom Danmark er Frankrig medlem af NATO, og 
NATO er med til at forsvare os fra en konventionel trussel. 
Ikke desto mindre er NATO’s europæiske søjle nødt til at 
blive styrket. Dermed siger jeg ikke, at Europa skal gå sin 
egen vej væk fra vores nordamerikanske allierede – for 
deres rolle er essentiel –, men for alliancen som helhed vil 
det være en fordel med en stærkere europæisk indsats. Og 
som led i denne indsats må vi implementere tiltag såsom 
E2I.

- I mine øjne eksemplificerer samarbejdet mellem Dan-
mark og Frankrig meget godt denne todelte forpligtelse: 
Vi deltager eksempelvis begge i NATO-opgaven i Estland, 
men vi står samtidig skulder ved skulder i Sahel i Afrika.

Frankrigs Modèle complet d’Armée
Vincent Samson og Officeren opremser i kor de mange 
trusler og sikkerhedspolitiske udfordringer, som Vesten 
står overfor, og som tæller alt fra nye stormagtsopgør, 
cyberkrig og påvirkningskampagner til terrorisme, klima-
forandringer og senest pandemier. Hvordan prioriterer en 
stormagt som Frankrig i alt dette. Kan man overhovedet 
vælge trusler til og fra?

– Både det danske og det 
franske forsvar har fokus på 
fleksibilitet, tilpasningsevne 
og pragmatisme, hvilket gør, 
at vi sammen kan imødegå 
internationale kriser og 
forsvare fælles interesser. 
Og så samarbejder vi om 
doktrinudvikling, strategiske 
analyser og træning.

Vincent Samson 



- I Frankrig mener vi ikke, at vi nødvendigvis kan adskille 
disse trusler og scenarier fra hinanden, hvad enten vi taler 
de mulige konsekvenser af den nuværende krise i Afgha-
nistan eller krigen mellem Armenien og Aserbajdsjan, 
hvor både hybrid krigsførelse og droner blev taget i brug. 
Derfor arbejder Frankrig på at udvikle en Modèle complet 
d’Armée, et fuld-spektrum forsvar, som indeholder både 
afskrækkelse, hurtig deployering af styrker og territorialt 
forsvar.

Fuld-spektrum forsvaret, fortæller Vincent Samson, 
skal ikke kun beskytte den franske nation, men indgå i 
samarbejdet med Frankrigs allierede:

- Vi ønsker ikke kun at være i stand til at forsvare os selv, 
men også vores fælles interesser, kommunikationslinjer 
og handelsruter uden for Europas grænser. Eksempelvis 
er stabiliteten i Sahel eller navigationsfriheden ved Guine-
as kyst og i Hormuz-strædet af allerstørste vigtighed, for 
at Europas lande kan bekæmpe terrorisme, transnational 
kriminalitet, smugling og undgå enorme migrantstrømme.  

Kræver samarbejde mere end nogensinde før
Ifølge Vincent Samson afspejler Modèle complet d’Armée 
den mangeartede størrelse, som international forsvars- 
og sikkerhedspolitik har udviklet sig til i løbet af de senere 
år.

- Som enhver anden officer i min generation trænede jeg 
først i en kontekst af Den Kolde Krig og senere i kontek-
sten af oprørsbekæmpelse. Siden 2014 og Krim-krisen 
er det gået op for europæerne og vores allierede, at vi må 
genfinde eller oparbejde evnen til at imødegå de konventi-
onelle krige, men nu sat i et hybrid-miljø, hvor ny teknolo-

gi, cyberangreb, droner og andre former for krigsførelse 
spiller ind. Kollektivt forsvar er igen en højaktuel prioritet, 
og her er en af nøglerne interoperabilitet på tværs af allie-
rede styrker.

- I tre århundreder, fra Den Westphalske Fred til afslut-
ningen på Anden Verdenskrig, var der, i hvert fald i Europa, 
et tydeligt skel mellem krig og fred. Men et af de mest si-
gende træk for den tid, vi lever i nu, er ophævelsen af dette 
skel. Gråzonen mellem krig og fred er blevet normalen, og 
vi ser det udspille sig både tæt på Europa og nogle gange 
inde i Europa. Dette er er en af de største udfordringer, 
som vi må lære at håndtere.

Interviewet nærmer sig sin afslutning. Talen falder på, 
hvor stor en kontrast samarbejdet i NATO og E2I i grunden 
er, når man tager Europas blodige historie i betragtning. 
En sidste indskydelse får Officeren til at spørge Vincent 
Samson om, hvordan det var som ung mand at vokse op i 
Normandiet, tæt på de strande, hvor de allierede gik i land 
under Anden Verdenskrig?

Vincent Samson er stille i nogle sekunder, inden han 
svarer:

- Jeg har to meget stærke minder fra min yngre år: Det 
ene var, da jeg besøgte strandene og så resterne af kam-
pene fra D-dag. Det andet, som måske står endnu stær-
kere for mig, var da jeg ledte min eskadron i Verdun. Vi var 
omgivet af enorme militære kirkegårde, både franske og 
tyske. Her mødte vi tyske kammerater, som besøgte de 
faldne på begge kirkegårde. Vi reflekterede over, at vi nu 
levede fredeligt med hinanden, og at vi arbejdede sammen 
for at beskytte et fælles kontinent, vores demokratier og 
vores frihed. 
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