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Vietnamkriget eller ”des guerres 
en Indochine” som det heter på 
franska, krävde över 55 000 liv.

Exakt 34 798 av de stupade 
namnen finns ingraverade på 
plexiglas mot vit bakgrund på det 
stämningsfyllda minnesmonu-
mentet som ligger längs RN7 mel-
lan Fréjus och Les Adrets.

Klart är att det franska Viet-
namkriget var lika frustrerande, 
ifrågasatt och smutsigt som det 
amerikanska.

Minnesmonumentet och museet över de franska kolonialkrigen i Indokina är helt klart värt ett besök 
för att även få ett franskt perspektiv på “Vietnam-kriget” och inte bara ett amerikanskt. 

Efter det totala franska nederlaget 
i Indokina maj 1954 dröjde det bara några 

månader innan fredsförhandlingarna 
påbörjades i  Geneve.

I mängder av fotomontrar och i mängder av inspelad journalfilm i museet får man en bra 
och osminkad bild av Frankrikes blodiga Indokina-historia.

I Frankrikes koloniala skugga

Medan Vietnam Memorial i 
Washington, USA besöks av 
över 1,2 miljoner om året som 

vill se och ära de 58 202 ingraverade 
namnen på svart marmor är det bara 
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drygt 30 000 besökare som hittar till 
Mémorial des Guerres en Indochine i 
Fréjus.  

Så varför denna skillnad? 

Både USA och Frankrike har så klart 
kluvna känslor över sitt engagemang 
Vietnam eftersom ju båda länderna 
förlorade och tvingades bort av viet-
nameserna. Ett land som förlorar är så 
klart inte särskilt villigt att berätta om 
sitt misslyckande.  Proportionellt till sin 
befolkning förlorade för övrigt Frank-
rike betydligt fler soldater än vad USA 
gjorde. 

Det var den 16 februari 1993 som min-
nesmonumentet i Fréjus,  som omfattar 
23 000 kvm och bland annat är utfor-
mat som en 110 meter stor cirkel, in-

vigdes av dåvarande president François 
Mitterrand. Det skedde bara några da-
gar efter att han återvänt från det första 
statsbesöket till Vietnam som en västle-
dare gjort sedan krigsslutet i april 1975.  

Fréjus som utskeppningshamn 
Att Fréjus blev platsen för minnesmo-
numentet med tillhörande museum 
beror på att det historiskt var samlings-
platsen just för de franska trupper som 
skulle skeppas till Indokina.  

Det första Indokina-kriget utkämpade 
Frankrike mot Japan mellan 1940-1945. 
Och förlorade. 

Det andra, som var ett försök till återko-
lonialisering under åren 1946-1954, var 
också en totalt misslyckad militär insats 
mot de vietnamesiska kommunisterna 

Mémorial des Guerres 
en Indochine

Museet ligger längs  
Route National 7 mellan Fréjus 

och Les Adrets.
Det är öppet dagligen mellan 

kl. 10.00 - 17.30 utom tisdagar.  
Fri entré.

För mer information:
tel. 04 94 44 42 90 

www.cheminsdememoire.gouv.fr/
fr/memorial-des-guerres-en-

indochine-frejus

under Hô Chi Minh. Det är för övrigt 
ingen slump att fransmännen talar om 
Indokina-krigen i pluralis medan USA 
beskriver ett enda.                                        

Det var i maj 1954 som den franska när-
varon i Vietnam avslutades i det blodi-
ga slaget vid Diên Biên Phu. De franska 
trupperna tvingades kapitulera efter 
att under två månader ha belägrats av  
50 000 nordvietnamesiska soldater och 
utsatta för förödande artilleribeskjut-
ningar från höjderna runt om basen. 

Över 3 000 fransmän dog i striderna.  
Av de 8 000 som togs som krigsfång-
ar dog hälften under den 80 mil långa 
marschen till fots till fångläger i norr. 

Delades vid 17:e breddgraden 
I juli samma år genomfördes freds-
förhandlingar i Genève då Indokina 
delades upp vid 17:e breddgraden i ett 
kommunistiskt Nordvietnam och ett 
Republiken (syd)Vietnam, samt Laos 
och Kambodja. Frankrike förband sig 
att lämna Indokina. 

Som alla vet tog inte Vietnamkriget slut 
med detta utan USA, som i slutet betalat 
80 procent av de franska krigsinsatserna, 
drogs själv ohjälpligt in i kampen för att 
stoppa kommunismens utbredning i Syd-
ostasien. Striderna skulle fortsätta i över 
20 år till. Tills även USA packade ihop. 

Sett i backspegeln hanterade Frankrike 
förlusten av Vietnam märkligt genom 

att helt enkelt tysta ner det och närmast 
sudda ut händelserna. Man kan säga 
att trots de sammanlagt över 50 000 
dödsoffren inklusive civila övergick det 
under många år till att vara en icke-hän-
delse. Men tystnaden kan också skyllas 
på att den franska allmänhetens fokus 
alltmer övertogs av den infekterade kri-
sen i Algeriet som skulle övergå i ett blo-
digt befrielsekrig. 

Krigets fasor i vardagsrummet 
Det franska officiella tystnaden skil-
de sig stort från de många kommande 
antikrigs-demonstrationerna i USA. En 
viktig förklaring till detta var ju televi-
sionens genomslag i de amerikanska 
hemmen som chockartat tog hem kri-
gets fasor till vardagsrummet.

En annan - och viktigare - var att med-
an de amerikanska soldaterna i Vietnam 
var värnpliktiga och därmed  en del av 
civilsamhället och allmänheten, var de 
franska i huvudsak yrkessoldater som 
hade betalt för vad de gjorde. 

På minnesmonumentet, där med utsikt 
över Medelhavet och den 64 meter långa 
muren, finns inte bara över 30 000 fran-
ska namn inristade. Många som gav sitt 
liv för Frankrike i Vietnam var marock-
aner, algerier, vietnameser och senega-
leser. Men det finns även namn på stu-
pade franska främlingslegionärer från 
Tyskland och Skandinavien.

Museet ger en utmärkt bild och sam-
manfattning av det franska Indokina-
kriget med mängder av fotografier och 
faktamontrar. Inte minst finns ett rikt 
material av krigsreportage och journal-
filmer från den aktuella tiden. Genom 
att trycka på knapparna vid ett antal 
tv-skärmar får man en bra kronologisk 
överblick av vad som hände. Och det 

finns goda möjligheter att själv välja 
fördjupning. Hur kunde det exempelvis 
bli en sådan totalkatastrof vid Diên Biên 
Phu? 

Den viktigaste lärdomen så här efteråt 
är att även Frankrike likt USA insett att 
det är bättre att hantera och berätta sin 
historia öppet och osminkat än att för-
tiga den. Hur smutsig den än har varit. 
Inte minst som en plikt mot landet och 
dess invånare. 

Minnesdag 8 juni 
Minnesmonumentet i Fréjus blommar 
upp den 8 juni varje år som är min-
nesdagen för alla stupade i Indokina. 
Kvarlevorna av den sista franska stupa-
de soldaten i Vietnam återbördades till 
Frankrike så sent som 1986.

För alla som vill fördjupa sin kunskap 
om nutidshistorien och få ett samman-
hang är ett besök här under ett par tim-
mar väl investerad tid.


