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för en svensk är kanske en kort presen-
tation av Marcel Bigeard, kodnamn Bruno, 
nödvändig. Född i en småstad 1916 gjorde 
han värnplikt som vanlig soldat på 30-ta-
let. Vid krigsutbrottet blir han befordrad till 
sergeant. Nu visar han för första gången vad 
han går för när en av hans soldater saknas 
efter ett bakhåll. Bigeard söker reda på ho-
nom: ”Lämna aldrig en grabb i svårigheter; 
det är regeln; det är plikten!” Nederlaget 
1940 ledde till tyskt fångläger varifrån han 
lyckades rymma vid det tredje försöket. Nu 
följer tjänstgöring i Afrika och befordran till 
officer. Snart vidareutbildar han sig till fall-
skärmsjägare och hoppar 1944 över Frank-
rike där han tar befäl över motståndsrörel-
sen i ett departement (motsv svenskt län). 
 Efter krigsslutet följer tjänstgöring i Indo-
kina. Här ledde han sina förband i anti-ge-
rillakrigföring under tre långa tjänstgörings-
perioder. Som nybefordrad överstelöjtnant 
hoppar han som frivillig över Dien Bien 
Phu, där han tillfångatas men lyckas över-
leva fångenskapen, vilket endast omkring 
30% gjorde. 
 Från kriget i Indokina till Algeriet. Här 

stannar han till 1960 och befordras till 
överste. Han införde en ny kombination av 
rörelse och överraskning som gav Frank-
rike möjlighet att föra riktiga operationer. 
Denna kallades ”Bigeard-metoden”. Han 
deltog också med framgång under general 
Massu i slaget om Alger 1957. Senare kom 
han att anklagas för tortyr, något som han 
med hetta tillbakavisar i boken. 
 När Bigeard lämnar Algeriet 1960 har 
han varit i strid i nästan tjugo år. Karriären 
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går vidare till generallöjtnant och militärbe-
fälhavare (för att använda svensk nomen-
klatur). Efter en kort period som statssekre-
terare i försvarsdepartementet och några års 
pension blir han parlamentsledamot 1978. 
1988 är även denna karriär slut. Efter ett 
omfattande författarskap avlider han juni 
2010. Parentetiskt kan nämnas att Anthony 
Quinn spelade rollen som Bigeard i filmen 
Lost Command från 1966; Bigeard var stolt 
men inte nöjd.
 Boken, eller testamentet som författaren 
själv kallar den, är fascinerade läsning ef-
tersom Bigeard ger en uppriktig bild av sitt 
yrkesliv, sitt privatliv och sin ledarskapsfi-
losofi. Han är inte mannen som förnekar 
sitt beroende av hustrun Gaby både som 
älskarinna och som klok rådgivare. Deras 
kärlek bär dem båda genom många och 
långa skilsmässor samt Bigeards med- och 
motgångar. Han säger i boken ”Det finns 
bara två kvinnor i mitt liv Gaby och Marie- 
France, min dotter”. Modern var den enda 
människa han varit rädd för. På sin döds-
bädd frågade hon ”Har du fått din generals-
utnämning?”. Bigeard ljög och sade ja. Den 
enda gång han medvetet ljugit. Utnämning-
en blev dock verklighet inom några veckor.
 Hans ärlighet gäller också alla de per-
soner han mött genom livet. Vänner som 
fiender. Bigeard hade en ”stor käft” och 
skrädde aldrig orden när han tyckte något 
var fel. Hans förakt för skrivbordsgenera-
ler var uttalad. Det framgår tydligt att dessa 
egenskaper försenat utnämningar och lett 
till mindre populära kommenderingar men 
det priset var Bigeard villig att betala.
 Bigeard kom från enkla förhållanden och 
skulle egentligen haft sin karriär i bank-
världen. I stället fann han sin kallelse inom 
fallskärmsjägarkåren. Där fick han utlopp 
för sitt behov av fysisk aktivitet och sina 
medfödda ledaregenskaper. Precis som en 
annan stor ledargestalt amiral Lord Louise 

Mountbatten satte han sina soldater i första 
rummet. Alltid. Mountbatten och Bigeard 
kom från helt olika miljöer men i grunden 
var deras ledarskapsfilosofier lika. För båda 
gällde respekt för individen – inklusive fien-
den – och att dela faran med sitt förband. 
Bigeard uttryckte det som följer: en ledare 
säger inte ”anfall” eller ”attack” utan ”följ 
mig!” Det är genom exempel man vinner 
respekt från sina soldater.
 Som ledare var Bigeard älskad. Många 
sökte följa honom genom hela hans karriär 
från Indokina till Algeriet. Bigeard kallades 
Hjälten från Dien Bien Phu. Det ledarskap 
han lär ut är något som kan tillämpas både i 
näringslivet, skolor och militär verksamhet. 
Då han var statssekreterare i försvarsmi-
nisteriet under president Giscard d’Estaing 
samlade han varje fredag departementets 
personal för joggingturer till olika förband. 
Så skapades vi-känsla. Även personal från 
andra departement anslöt. Liksom media. 
Sistnämnda väckte avund och misstro inom 
det militära etablissemanget. Han säger själv 
i boken: ”Jag var där för att implementera 
min stil. Jag var Bigeard, kämpen, krigaren, 
storkäft, alltid nära mina soldater. Jag skulle 
göra vad som förväntades av mig.” 
 Bigeard gav likaså ut flera böcker som 
också mottogs positivt av pressen. Hjälten 
från Dien Bien Puh levde vidare och fort-
satte att provocera. 
 Precis som Mountbatten var Bigeard med-
veten om goda relationer till media och inte 
så lite fåfäng. Att få gator och torg uppkal-
lade efter sig, att omge sig med ungdomar 
och kvinnor stimulerade honom. Han be-
rättar med stolthet vad en kvinnlig socialist, 
medlem av försvarskommittén, vid en mot-
tagning i Afrika sade till honom: ”Att resa 
med er är som att resa med Clark Gable”. 
 I boken finns mycket klokskap och erfa-
renheter från en man som upplevt krig, va-
rit krigsfånge, förlorat soldater, men ändå 
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aldrig blivit bitter. För Bigeard fanns ett mål 
oavsett var hans befattning var: Alltid ett 
steg framåt. Det är personlig disciplin men 
också en tro på människans förmåga. Alltid 
ett steg framåt är också är titeln på en av 
hans böcker. 
 Ma vie pour la France utgör ett intressant, 
personligt och bitvis kontroversiellt stycke 
nutidshistoria. Den är en skildring av en 
generation officerare och soldater vars hela 
yrkesliv präglades av kriget. Inte minst är 
den en hyllning till hans älskade ”paras” 
(fallskärmsjägarna).
 I inledningen till Ma vie pour la France 
skriver Bigeard:

Ma vie pour la France kommer att ges 
ut när jag gått bort. Min sista önskan är 
att mitt levnadsöde kommer att påminna 
kommande generationer om de värdering-
ar som jag alltid försvarat, de värderingar 
som ger en man och ett land storhet och 
respekt.

 Boken borde vara obligatorisk läsning 
vid all ledarskapsutbildning både civil och 
militär. Det är kanske den bästa bok i äm-
net vi läst.

Lars Wedin är kommendör och ledamot av 
KKrVA. Anne Wedin är informationskon-
sult.


