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Efter en lång och framgångsrik karriär 
som professor i internationell rätt, UD-

sakkunnig, medlem av skiljedomstolen i 
Haag m m, utkom tidigare i år Ove Bring 
med ett imponerande arbete, Neutralitetens 
uppgång och fall. Brings bok har fått ett 
varmt mottagande i pressen,1 och i någon 
mån har den använts som ett slagträ i de-
batten om svensk säkerhetspolitik. Brings 
tes är, starkt förenklat, att neutraliteten har 
spelat ut sin roll. Och detta har neutralitets-
politikens kritiker – enkannerligen NATO-
medlemskapsförespråkarna – självfallet 
inte kunnat underlåta att använda sig av.    

Själv tycks Bring mena att detta är en 
något överdriven tolkning. Bring må fö-
redra solidaritet framför neutralitet, men 
det är inte svensk neutralitetspolitik vs 
NATO-medlemskap han har velat skildra i 
sin bok utan den generella utvecklingen av 

den folkrättsliga spänningen mellan å ena 
sidan neutralitet, å andra sidan kollektiv 
säkerhet genom historien. Han använder 
på ett ställe i boken timglaset som metafor 
(s 185): ”Ju mer av kollektiv säkerhet som 
fungerade, desto mindre utrymme för en-
skilda staters neutralitet – och vice versa.” 
Det är en utomordentligt träffande metafor 
som i en mening fångar den dialektik som 
är Brings centrala tema. Ju längre fram i 
tid vi kommer desto mer sand tycks rinna 
ned från neutralitetens till den kollektiva 
säkerhetens glaskupa. Ett av de sista sym-
boliska sandkornen var Schweiz inträde 
i FN 2002. Det är ”uppenbart”, skriver 
Bring (s 268), 

att utanförskap som politisk linje har fått 
vika för den gemensamma säkerhetens 
filosofi och politik. Och detta gäller inte 

av Magnus Petersson

Ove Bring: Neutralitetens uppgång och fall – eller den gemensamma säkerhetens his-
toria, Atlantis, Stockholm 2008

1  Barbro Hedvall skriver i DN (2008-04-02) att Brings ”lättillgängliga stil gör de 400 sidorna fullt smältbara” 
och  i SvD skriver Mikael Nilsson (”Under strecket” 2008-06-05) att Brings bok är ”mycket läsvärd”.

Från neutralitet mot kollektiv säkerhet
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bara globalt i förhållande till det univer-
sella FN och det euro-atlantiska OSSE, 
utan även regionalt i förhållande till EU 
och NATO. De regionala krishanterings-
mekanismerna i och framväxten av en 
gemensam europeisk säkerhetsstruktur 
gör neutraliteten obsolet i praktiken.

En av Brings främsta styrkor – inte bara 
i denna bok utan också i andra arbeten 
– är förmågan att hämta kunskap från 
olika relevanta fält för att illustrera och 
levandegöra framställningen. Man kunde 
säga att Bring belyser folkrätten genom 
den politiska historiens, idéhistoriens och 
litteraturhistoriens prisma. Efter att ha 
redogjort för historikern Anders Fryxells 
utomordentligt skeptiska hållning till Karl 
XII, skriver Bring (s 60):

Fryxells historiesyn influerade sedan 
August Strindberg som 1910 kallade Karl 
XII för Sveriges förstörare, plågoris och 
bödel som ”ville ha krig för krigets skull”. 
Faktum är att kungens aggressiva politik 
mot neutral sjöfart efter 1710 höll på att 
involvera landet i ytterligare krig – nu 
mot de maritima stormakterna England 
och Holland. 

Det är, som framgår, bitvis lysande prosa 
som presteras av Bring. Ibland blir det 
dock lite för mycket historieskrivning och 
lite för lite folkrätt. Det är en svår konst 
att avgöra exakt hur mycket kontext som 
är relevant för att läsaren ska begripa den 
rättsliga utvecklingen och det är dessutom 

lätt att som författare förlora sig i spän-
nande historieskildringar.

En annan styrka hos Bring är att han 
inte är fixerad vid folkrättens bokstav och 
att han på ett utmärkt sätt lyckas skildra 
hur bräcklig folkrätten kan vara när den 
utsätts för tryck från mäktiga stormakter. 
”Kampen på världshaven 1914–18 influ-
erades”, skriver han, ”inte påtagligt av de 
juridiska spelregler som antagits i Haag 
1907” (s 180). Å andra sidan klarade 
sig – ironiskt nog – den tyske kejsaren 
Wilhelm II undan eventuellt straff från 
segrarmakterna, eftersom han flydde till 
det neutrala Nederländerna i krigets slut-
skede (s 183):

Den nederländska neutraliteten gjorde 
det möjligt för holländarna att skydda ex-
kejsaren från utlämning till de allierade. 
Han slapp ställas inför rätta för brott mot 
freden eller brott mot ”traktatens helgd” 
som det skulle heta i Versaillesfördraget 
1919.

Som redan framgått riktar Bring sitt sökar-
ljus både mot internationella och svenska 
förhållanden, vilket också är ett givande 
och intresseväckande grepp. Han skildrar 
på ett utmärkt sätt den dubbla ”svekdebatt” 
som uppstod efter det kalla krigets slut om 
den svenska neutralitetspolitiken under 
såväl andra världskriget som kalla kriget, 
d v s om ”eftergiftspolitiken” under andra 
världskriget var onödig och omoralisk 
och om det svenska förhållningssättet till 
vissa NATO-länder under det kalla kriget 
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var förenlig med neutralitetspolitiken. När 
det gäller svekdebatten om förhållandena 
under det kalla kriget konkluderar han 
balanserat (s 266):

Sverige hade länge en form av dolt part-
nerskap (”silent partnership”) med väst 
inom ramen för en återförsäkringspolitik. 
Den dolda agendan stred inte mot neutra-
litetsbegreppet som sådant, men som en 
följd av den politiska retorik som nådde 
allmänheten – och som av denna allmän-
het uppfattades som besked om strikt 
opartiskhet i alla lägen – producerades 
ett demokratiskt underskott.

Som nämndes ovan är det centrala temat i 
Brings bok spänningen mellan neutralitet 
och kollektiv säkerhet, mellan – som han 
själv gärna utrycker det – neutralitet och 
solidaritet eller utanförskap och kollektiv 
säkerhet.2 Bring har valt att i bokens för-
sta del skildra neutralitetens historia och 
i den andra den kollektiva säkerhetens 
historia. Eftersom det dock rör sig om ett 
dialektiskt förhållande skulle kanske ett 
ännu bättre upplägg ha varit en integration 

av de två delarna, just för att markera och 
illustrera ”timglaseffekten”. Ett sådant 
upplägg skulle säkerligen också ha sina 
nackdelar, men nu framstår delarna som 
asymmetriska (Del 1 är nästan 300 sidor, 
Del 2 är drygt 100 sidor), och vi får his-
torien berättad för oss först en gång i del 
1 och sedan en gång till i del 2, med ty 
åtföljande överlappningar. 

Men detta är också min enda mer fun-
damentala invändning mot Brings bok. 
Den kunde ställvis ha byggt på modernare 
litteratur och Brings beläggsteknik skulle 
kunna förbättras i vissa avseenden. Men 
allt som allt är det en både välskriven och 
genomtänkt bok, påkostad med (inte för 
många) trevliga bilder och med mycket få 
formaliafel. Det är bara att gratulera Bring 
till prestationen och hoppas att han får 
mer tid till övers för att skriva ytterligare 
monografier av samma höga klass – kanske 
på engelska för en internationell publik? 
För så bra är Bring.

Recensenten är Fil dr i historia och verksam 
vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo.

2  Se Jan-Ivar Askelin: ”Neutraliteten – en paradgren på väg mot pension” i Framsyn (2 – 2008).


