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Vi är inte särskilt trötta efter stigningen till skansen, men likafullt 
smakar en matsäck med utsikt bra.

Från skansen Trois Communes är utsikten magnifik – här norrut, mot bergen 
och dalarna med de många hällristningarna. 

På våren är blomsterprakten underbar att se 
på ängarna kring l’Authion. Här miljoner vita 

anemoner och buskage med alprosor. 

En stark kontrast med den lekande pojken 
på en stridsvagn, som deltog i de hårda 
striderna här uppe den 11 april 1945.

2082 meter över havet står la redoute des Trois Communes. Här kan man läsa dess historia och förundras över hur hjältarna tog över den.

L’Authion är inte bara det när-
maste berget på över 2 000 me-
ters höjd från kusten, det är ock-
så den plats där Alpes-Maritimes 
slutligen befriades från tyskarna 
i andra världskrigets slutskede. 
Här vandrar vi omkring bland alla 
de gamla militära lämningarna 
och bara njuter av utsikten, fågel-
sång och miljoner vårblommor.

Historiens vingslag 
runt l’Authion 

L’Authion är ett bergsmassiv, bara 
en dryg timmes bilväg från Nice 
eller Menton. Den högsta av flera 

toppar – alla med fort eller skansar pla-
cerade därpå – heter Pointe des Trois 
Communes. Den är 2 082 meter över 
havet och här står en redoute (skans), 

Text och foto: Henrik Moberger
henrik@moberger.se

synlig från miltals avstånd. Massi-
vet hade redan under 1700-talet stor 
strategisk betydelse i flera olika krig.

Hjälte från Bretagne
Den 10 april 1945 inleddes ”operation 
anka”, offensiven mot l’Authion, av den 
1:a fria franska divisionen (DFL), särs-
kilt le bataillon d’infanterie de marine 
et du Pacifique (BIMP) och mekanise-
rade delar av 1er régiment de fusiliers 
marins. Med understöd av artilleri och 
flyg kämpade sig stridsvagnar och sol-
dater uppför de branta vägarna mot Col 
de Turini och l’Authions olika toppar.

Hårda strider utbröt, men redan 
den 11 april intogs fortet de Mille 
Fourches, sedan la Forca och passet 

Plan-Caval. Den 12 april ledde den 
bretagnska korpralen Césaire Le Mer-
cier en grupp på fem frivilliga försöket 
att inta skansen på den högsta toppen. 
Det lyckades och ut kom hjältarna 
med 38 tillfångatagna tyska soldater. 
Förmodligen ganska krigströtta sol-
dater…

Den 24 april 1945 gav tyskarna slutli-
gen upp alla sina positioner i bergen 
och man kunde räkna in 273 döda 
och 644 skadade i striderna, som var 
bland de sista på fransk mark. 

Historia, fåglar och blommor
Alpes-Maritimes fick sitt nuvarande 
utseende i fredsförhandlingarna 1947, 
vilket innebär att vi nu kan åka dit 

upp på franska vägar och genomföra 
enkla vandringar runt l’Authion, där 
vi känner historiens vingslag och även 
kan njuta av stora fåglars vingslag. 
Här kan man nämligen ofta få se jät-
telika gåsgamar söka kadaver till mid-
dag. Eftersom vi går på 2 000 meters 
höjd, är klimatet också sådant, att vi 
ser och hör för oss kända fåglar som 
till exempel bofink, sånglärka och 
ängspiplärka.

När vi går på våren kan vi också nju-
ta av det enorma överflödet av alpi-
na blommor på marken. Och vi kan 
beundra utsikten när vi kommit upp – 
vid klart väder ser vi Korsika och hela 
kusten bort mot bergen Les Maures 
i fjärran. Norrut ser vi de högsta 
topparna i Mercantour och precis i 
synfältet finns Vallée des Merveilles, 
där flertalet av de 36 000 hällristnin-
garna från bronsåldern finns omkring 
berget Bégo.

Enkel väg att gå
Vi startar vid Baisse de Tueis, ett par 
kilometer ovanför Col de Turini. Där 
börjar vår vandring med en stigning 
på 190 meter innan vi passerar de 
första ruinerna av kaserner strax före 
la Redoute des Trois Communes. Vi 
kan inte gå in i skansen, men väl gå 
runt den, se alla skador efter kulor och 
fundera kring den heroiska fritagnin-
gen den 12 april 1945. 

Därifrån går vi ner på den väg, som 
går runt hela massivet. Där ser vi 
många flera ruiner av kaserner och 
skyttevärn medan vi njuter av den 
vackra naturen. Kanske möter vi en 
flock kor, som just körts upp för att 
tillbringa sommaren på ängarna och i 
skogarna kring de två vacherierna – 
ladugårdarna här uppe. 

På den sydligaste punkten tar vi en 
ny paus och läser skyltarna kring 
den uppställda gamla stridsvagnen 
om slagen här uppe. Vi svenskar vet 
ju ingenting om det som hände här i 
slutet av kriget och det är med stort 
intresse vi läser historien.

Vägen lutar svagt uppåt tillbaka mot 
bilarna och ganska möra når vi dem 
efter totalt 8,5 kilometers vandring. 
Men då har vi fått både otäck krigshis-
toria och otroligt vacker nutidsmiljö.


