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Avståndet mellan det goda livet 
och helvetet på jorden kan vara 
sju kilometer eller nio busshåll-
platser.

Längre är det inte från den 
vackra fontänen Place de la Ro-
tonde i Aix-en-Provence till för-
ortssamhället Les Milles strax ut-
anför och dess fasansfulla gamla 
tegelfabrik.

Den vackra staden 
med det mörka minnet

Det heter Camp des Milles – fran-
ska Vichy-regimens deporta-
tions- och interneringsläger där 

10 000 människor från 38 länder satt 
fängslade 1939-1942 och där 2 000 
franska judar fördes vidare till döden 
i Auschwitz. Man brukar säga att det 
bara är Tyskland som har kraften och 
modet att visa upp monument över sin 
egen ondska. Det är inte korrekt. Även 
Frankrike gör det sedan några år, istäl-
let för att gömma och glömma sin egen 
skamfilade historia. Det är en linje som 

aktivt stöds av de tidigare presidenterna 
Chirac, Sarkozy, Hollande och den nu-
varande Macron. Medan en del andra 
blundat för Frankrikes ansvar och fegt 
skyllt allt på just Vichy-regimen. Exem-
pelvis den dåvarande presidenten Fran-
cois Mitterrand och Nationella Frontens 
Marine Le Pen. 

Hösten 2012 blev Camp des Milles of-
ficiellt minnesmärke och museum över 
hur den franska samarbetsregimen in-
ternerade 10 000 människor på grund 
av deras judiska ursprung, eller antifas-
cistiska övertygelse.  

Fuktdrypanade fabrik 
Fabriken byggdes i mitten av trettiotalet 
för att producera tegel och definitivt inte 
att inhysa människor. Därför blev livet 
fruktansvärt hårt för alla som spärrades 
in där. Den enorma fabriken i flera vå-
ningar var fuktdrypande och smutsig. 
Levnadsförhållandena var miserabla 
med undermålig mat, primitiva sovplat-

ser och vedervärdiga sanitära förhållan-
den. Hela tiden hotade döden. 

Lägrets historia kan delas upp i tre tids-
perioder:

I september 1939 öppnades det för tys-
kar och österrikare som levde på fransk 
jord när kriget bröt ut eftersom de even-
tuellt kunde utgöra ett hot som ”fem-
tekolonnare”. Men det var ett tankefel 
eftersom många var kritiska till nazis-
men och flytt till Frankrike just för att 
slippa detta. Många var författare, mu-
siker och konstnärer som exempelvis 
Max Ernst och Hans Bellmer.

För att göra sin tillvaro lite drägligare i 
lägret satte de internerade upp teaterfö-
reställningar och genomförde konserter 
medan konstnärer smyckade fabriks-
väggarna med både fantasifulla och fri-
hetstörstande målningar. Några hundra 
av dessa finns bevarade på väggarna än 
i dag.  

I dag är den gamla tegelfabriken som var interneringsläger 1939-1942, ett historiskt minnesmärke över den franska Vichy-regimens grymheter. 
Foto: J-O Bengtsson

Pelarna med sina foton och historia är viktiga för att unga besökande skolelever 
och andra ska förstå historiens grymheter. Foto: CdM

Insidan av fabriken är omgjord 
till ett museum öppet för allmänheten. 

Foto: CdM

Väggmålningen “Nationernas bankett” är 
gjord av tjeckiske konstnären Karl Bodek. Han 
dog i ett koncentrationsläger 1942. Foto: CdM

De gamla tegelugnarna släcktes och många 
fick istället tjäna som primitiva sovplatser 

för de internerade. Foto: CdM

Jakten på ”oönskade” 
I juli 1940, när Frankrike besegrats av 
Tyskland, började Vichy-regimen fängsla 
så kallat ”oönskade” människor. I huvud-
sak var det franska judar som man be-
drev klappjakt på i den ”fria zonen”. Och 
som sedan deporterades till utrotnings-
lägren i Tyskland. På spåret in till Camp 
des Milles står en gammal godsvagn. Den 
ägdes av det statliga franska järnvägsbo-
laget SNCF. På vagnens sida finns det två 
rutor med vit känslokall text: 

I den ena står det ”40 människor”. I den 
andra ”8 stående hästar”.  Det var bara 
att välja last…

Verksamheten i lägret kulminerade med 
gripandet av 2 000 franska judar i den 
”fria zonen”, som Vichy-regimens områ-
de kallades, styrd från staden Vichy och 
som geografiskt omfattade nästan halva 
Frankrike, inklusive Provence. Många 
av de franska judarna greps efter polis-
räder  i Marseille.  Många var barn. 

Alla deporterades efter en tid till utrot-
ningsfabriken Auschwitz. Bara ett fåtal 
överlevde. Det sista deportationståget 
med franska judar gick från Camp des 
Milles den 11 september 1942, alltså 
nästan för exakt 75 år sedan. Och vars 
minne nyligen högtidlighölls. 

Det är viktigt att notera att mitt i detta 
skräckens kaos fanns många modiga 
franska familjer som gjorde allt för att 
gömma och skydda judiska landsmän 
med fara för sina egna liv.

Den 11 november 1942 – två månader 
senare – gick den tyska ockupations-

makten in i den ”fria zonen” och övertog 
styret från Vichy-regimen. 

Man ska komma ihåg att målet med 
Camp des Milles i dag är mer än att en-
bart exponera nazismens ondska och 
Vichy-regimens okritiska lydnad att be-
haga genom att sälja ut sina landsmän.

Kamp mot inskränkthet 
Sedan 2013 är lägret med på UNESCO:s  
världsarvslista som en symbol för den 
ständiga och nödvändiga kampen mot all 
extremism, inskränkthet, rasism, förföljel-
se och förtryck. Därför är lägrets uppgift 
inte enbart att ge historiska tillbakablickar 
på nazismen och den franska samarbets-
regimens känslokalla vidrigheter. Nej, 
man vill även visa senare tiders övergrepp 
som förföljelse och folkmord riktade mot 
armenier och tutsier i Rwanda för att 
nämna något. Att visa vad människor är 
kapabla att göra mot människor.    

Camp des Milles med sin personal och 
engagerade guider sätter en verklig ära 
i att sprida kunskap om de mekanismer 
som kan få människor att förvandlas 
till känslokalla monster. Men hur man 
samtidigt genom kunskap och tillbaka-
blickar i historien förhoppningsvis kan 
förhindra upprepningar i framtiden.  

Därför är det många besök av franska 
skolelever i skiftande åldrar. Elever som 
sedan tidigare är väldigt pålästa och 
orienterade genom veckor av diskussio-
ner och förberedelser i klassrummen.

En av deviserna man möts av i lägret är 
texten:

”En unik plats i Frankrike för att förstå 
vårt förflutna”.  

Det är en text som inger väldigt mycket 
hopp inför framtiden. 

Besök Camp des Milles
Följ med Rivieraklubben 

på en guidad visning onsdag 
22 november kl. 10.00. 

För mer information och bokning 
se programsidorna eller hemsidan. 

 Man kan även besöka ensam eller 
i grupp. Räkna med att en rundtur 
tar cirka 2,5 timme. Parkeringsmöj-

ligheterna är goda och gratis. 
Är man i Aix-en-Provence kan man 
ta busslinje 4 ända fram till Camp 

des Milles, villket tar cirka en kvart.
Fakta och öppettider hittar man på:  

www.campdesmilles.org 
Både på franska och engelska. 

Jan-Olof Bengtsson
jolof.bengtsson@telia.com
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