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1. Inledning 
 
 
“Scotland the Brave! 
 
 
Hark when the night is 
falling  
Hear! Hear the pipes are 
calling,  
Loudly and proudly calling,  
Down thro' the glen. 
There where the hills are 
sleeping,  
Now feel the blood  
a-leaping,  
High as the spirits  
of the old Highland men. 
  
Towering in gallant fame,  
Scotland my mountain hame,  
High may your proud  
standards gloriously wave,  
Land of my high endeavour,  
Land of the shining river,  
Land of my heart for ever,  
Scotland the brave! 

 
High in the misty Highlands, 
Out by the purple islands, 
Brave are the hearts that beat 
Beneath Scottish skies. 
Wild are the winds to meet 
you, 
Staunch are the friends that 
greet you, 
Kind as the love that shines  
from fair maiden's eyes. 
  
Towering in gallant fame,  
Scotland my mountain hame,  
High may your proud  
standards gloriously wave,  
Land of my high endeavour,  
Land of the shining river,  
Land of my heart for ever,  
Scotland the brave! 
  
 

 
Far off in sunlit places,  
Sad are the Scottish faces, 
Yearning to feel the kiss  
Of sweet Scottish rain. 
Where tropic skies are 
beaming,  
Love sets the heart a-
dreaming, 
Longing and dreaming  
for the homeland again. 
  
Towering in gallant fame,  
Scotland my mountain hame,  
High may your proud  
standards gloriously wave,  
Land of my high endeavour,  
Land of the shining river,  
Land of my heart for ever,  
Scotland the brave!” 

 

(Skotsk nationell hymn av Cliff Hanley) 1

 

Skottland är rikt på romantiska traditioner och har ett stormigt historiskt förflutet, där 

klanernas rutmönster och de kvidande säckpiporna betyder så enormt mycket mer än endast 

dagens status av turistattraktion. Braveheart, Rob Roy - kulterna som skapades kring de 

nationella hjältarna var och är fortfarande mycket starka i Skottland. Och inte bara där, runt 

om i världen finns det väldigt gott om människor som såg filmer om ovannämnda skotska 

hjältar. Inte desto mindre p g a att hjältefilmerna brukar vara besatta med filmvärldens 

kändisar. T ex filmen ”Braveheart” med Mel Gibson slog alla rekord i popularitet (femfaldigt 

belönat med Oscarpriset). För mig är Skottland ett land där historien onekligen fortfarande är 

levande. 

        Skottar som en nation associeras också med klanväsende och dess symbolik. Att 

skottarna är ett krigiskt folkslag står utom varje tvivel och aldrig har det varit tydligare än i 

det brödrakrig som i århundraden rasade i landet, när klanerna härjade och brände sina 

                                                 
1 Internet: http://www.saoirsesdemesne.com/scotbravenf.htm
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grannars hem och skördar och, så vitt nu kan bedömas, utan något som helst skäl hackade 

varandra i småstycken. Högländerna var täckta av klaner som hade egna lagar och förde egna 

krig och kom att spela en politisk roll i skotsk historia genom sina insatser i den skotska 

kampen mot engelsmän. Klanens män följde alltid villigt och lydigt sina hövdingar i fält. 

Traditionerna inom klaner var starka och klanerna bevakade noga sina rättigheter. Jag finner 

det anmärkningsvärt att den skotska kulturen förblev så starkt integrerad trots många 

århundradens försök för att införliva och integrera Skottland in i det brittiska förenade 

kungadömet. I stort sett många misslyckade försök, för att det är bortom något tvivel att 

Skottland lyckades uppnå någon form av ökat självstyre genom återskapandet av det skotska 

Parlamentet 1999. Den skotska nationalismen har alltid varit levande och blossar upp till 

separatistisk hetta någon gång per generation, då skottarna verkar sätta sin 

självständighetsanda högt. 

        Innan jag började arbeta med den här studien uppväckte ordet ”Skottland” för mig 

föreställningar om: säckpipor, kiltar, whisky, golf, tweed, historier om sparsamhet, får, 

ljunghedar, dimma och sjöodjuret i Loch Ness. Om så är fallet har skottarna själva utan all 

tvekan bidragit till detta: alltsedan Walter Scotts dagar, kanske ännu tidigare, har de skämtat 

om sin ekonomiska försiktighet, och alltsedan dess har de sentimentaliserat sitt land, vältrat 

sig i minnen, inte så sällan ljugit sig bort från en hård eller trist vardag – ofta under intryck av 

frivillig eller nödtvungen exil, för en skotsk säckpiparkår eller folkdanstrupp låter sig med 

lätthet hopskrapas på många ställen i världen långt från Edinburgh och Aberdeen. Skottarna 

brukar inte leva upp till sitt rykte om att vara snåla, då de är mycket generösa mot vänner och 

främlingar. Deras yttersta hjälpsamhet och vänlighet är påfallande, vilket upplevde jag själv 

genom kontakter med mina skotska informanter.  

 

 

Därmed vill jag passa på att uttrycka min tacksamhet till alla de som bidrog till att denna 

studie blev genomförd och nedskriven: till mina vänliga informanter: Alan, Craig, Francis och 

Keith, till min hjälpsamma handledare Åsa Nilsson Dahlström, till inspirerande studierektorn 

Björn Alm, samt till alla andra som direkt och indirekt var mig behjälpliga under studiens 

gång. Tack ska ni ha alla för er hjälp, för er tid samt för er vänlighet! 
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2. Syfte och problematisering 

 

I min studie ämnar jag undersöka skotsk nationell identitet, skotskt klanväsende samt deras 

betydelse för varandra. Val av de ovannämnda tyngdpunkterna i behandlingen av den skotska 

kulturen blev styrd av mina informanter. Det är de som kunde påvisa vilka pelarna är som 

skotsk kultur vilar på. Jag kommer också att granska hur och om Geertz och Lewellens teorier 

om kultur, identitet, etnicitet och nationalism fungerar i det skotska fältet. Inte mindre viktigt 

känns det för mig att betona betydelsen av historia för skottar, som ett sätt att bättra på 

förståelsen för den skotska kulturen. 

 

Syften med denna studie är följande: 

 

 att undersöka hur skotsk nationell identitet och skotska klaner förhåller sig till 

varandra 
 att lyfta upp dagens betydelse av Skottlands sociopolitiska historia för skotsk identitet 
 att analysera relationen mellan skottar och engelsmän 
 att granska hur Geertz och Lewellens teorier fungerar i det skotska fältet 
 att bidraga till en förbättrad förståelse och djupare inblick i det unika med den skotska 

kulturen 

 

 

3. Metod och fältinformanter 
 

Fältinformanter: 

Alan – 35 år, skotte, köksmästare, Skottland 

Craig – 32 år, skotte, biträdande förvaltare, Skottland 

Francis – 38 år, skotte, egen företagare, Skottland 

Keith – 35 år, engelsman, agrotekniker, England 

 

Min studie bygger på social- och kulturhistorisk, textuell metod, samt på intervjuer, i form av 

mail, online forum, med tre infödda skottar och en engelsman.  Jag har använt mig av Internet 

i väldigt litet mån i fråga om basmaterial till uppsatsen, men det var den bästa möjliga källan 
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till att genomföra lyckade och givande intervjuer med mina informanter p g a det geografiska 

avståndet mellan oss. På grund av de sociopolitiskt känsliga ämnen som intervjuer och min 

studie innehåller, samt av de etiska aspekternas skull, valde jag att dölja informanternas 

efternamn för att garantera de ett identitetsskydd. De ovannämnda orsakerna medförde att 

informanternas efternamn och mer omfattande personliga fakta inte presenterades i texterna.  

        Intervjuer samt diskussioner har varit väldigt givande och intressanta. De innehöll också 

många roliga och komiska moment, vilka var mycket uppfriskande, eftersom om man kunde 

skratta åt samma saker, då fick man ett viktigt budskap. Det finns nämligen universella 

sociala koder, vilka underlättar samförstånd, och risken att missuppfatta något blev väldigt 

liten. Dessutom bidrog de humordoserna till att det blev lättare att komma åt den sort av 

information som jag strävade efter. Alla informanter var inte lika åtkomliga och öppna, det 

tog lite längre tid innan Francis och Craig fick tillräckligt mycket förtroende för mig. Jag 

försökte välja mina informanter ur olika sociala grupper och informanter med s k högre social 

status visade i början en viss misstänksamhet. I slutet har vi dock alla blivit goda kompisar 

och t o m vänner i ett par av fallen. Kvaliteten på informationen som jag fick ur intervjuerna 

var totalt oberoende av informanternas sociala gruppering. Mest mångsidig och gedigen 

information fick jag från Alan och sedan från Craig. Trots rollen som observatör, trots det 

kontrollerade sociala samspelet, försökte jag sträva efter att komma nära de människor vars 

åsikter jag utforskade. Distans kunde bli till ett komplicerat begrepp i denna kontext. 

       När jag bestämt mig för vad min studie skulle, i stora drag, handla om, började jag söka 

efter relevant litteratur. Jag hittade litteratur som var mer eller mindre användbar till min 

uppsats. Jag valde att göra intervjuer samt litteraturstudier, eftersom de är effektiva metoder 

för att genomföra den typ av antropologisk undersökning som jag strävar efter och som passar 

bäst till mina syften med uppsatsen.  

        Jag gick igenom materialet i kronologisk ordning och valde ut de böcker, artiklar som 

avhandlade ämnena: skotsk historia, skotsk socionationell bakgrund, skotska klanernas 

genealogi och skotsk symbolism. Jag försökte lägga tyngdpunkten på sambandet mellan 

skotsk socionationell identitet och klanväsendets betydelse för varandra. En annan intressant 

infallsvinkel var enligt mig dagens betydelse av Skottlands sociopolitiska historia för skottar. 

Jag har medvetet undvikit att forska närmare kring skotska klanernas roll i kampen om skotskt 

självstyre inom det brittiska kungadöme, eftersom forskningsområdet är så pass omfattande 

att det skulle ha kunnat vara behandlat i en separat studie.  

        Några fördelar med en litteraturstudie är att det är någorlunda enkelt och går relativt 

snabbt, i jämförelser med det arbete som krävs vid t ex en fältstudie. Till nackdelarna hör att 
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man använder sig av källor som någon annan har samlat och bearbetat, vilket medför att 

objektiviteten i ganska stor mån kan ifrågasättas. En studie av det slaget kan aldrig bli 

fullkomligt objektiv eftersom författarens åsikter och erfarenheter alltid färgar arbetet. 

Beroendet av författaren är betydande, eftersom han bör hålla sig till att beskriva sanningen, 

och inte tolka materialet felaktigt. 

 

 

4. Disposition 
 

Uppsatsen börjar med en introduktion till den problematik som jag har valt. Därefter följer ett 

avsnitt som innehåller teorier om kultur, identitet, etnicitet samt nationalism. Efter detta 

kommer kapitel handlande om det skotska folkets historik, vilket i sin tur följs av två separata 

avsnitt behandlande skotskt klanväsende, samt den skotska symboliken. Därnäst kommer 

delen med den slutliga analysen, där jag presenterar, och analyserar dagens skotska samhälle, 

samt ovannämnda teorier knutna till empiriska fakta. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning. 

 

 

5. Teorier  
 

Uppsatssyftet uppfylls med hjälp av följande teorier om kultur, identitet, etnicitet och 

nationalism: 

 

5.1 Clifford Geertz’ kulturbundna symbolers teori 

       Den symboliska antropologin sysslar just med symboler som vi här kan säga har hög 

kulturlighet – de knyter samman stora och viktiga delar av en kultur. Geertz menar att 

kulturella mönster har en inre dubbel aspekt: de ger mening, vilket är detsamma som objektiv 

begreppslig form, till social och psykologisk realitet genom att forma sig själva efter dem och 

genom att forma denna efter sig själva. Hans påstående att kulturen effektivast behandlas som 

ett rent symbolsystem blir förståeligt först när man inser att symbolism inte bara är ett mentalt 

system utan också finns ”där ute”. Att förklara kultur blir att förstå hur saker och ting görs och 

inte vad handlingarna uttrycker. Geertz hävdar att kultur kan behandlas som ett system, där 

symbolernas uppgift är att binda samman strukturer, ordna begrepp, föreställningar o s v 
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Symbolerna bär på kulturens implicita mening, liksom de integrerar denna, och detta sker 

oberoende av om kulturens medlemmar är helt eller delvis medvetna om denna. Symbolerna 

skapar, upprätthåller och förändrar värden, skapar identifikation och tro på den kulturella 

verklighetskonstruktionens giltighet. Enligt Geertz kollektiviserar symbolerna värdena. 

Värderingar antar ideligen formen av kollektiva drivkrafter, som är så tydligt t ex under 

demonstrationer, fotbollsmatcher, popkonsert eller något annat massmöte. Människor får 

genom symboler reda på att de tycker samma sak (Arnstberg 1986:158f). 

 

5.2 Ted Lewellens kulturteori 

       Enligt Lewellen kan ”kultur” i alla fall av postmodernisterna förstås som en process av 

betydelseförhandlingar mellan individer. Han menar att det möjligen endast finns en eller två 

generaliseringar att göra om kultur. I stora drag kan man säga att begreppet ”kultur” på 1800-

talet hade betydelsen ”generella utvecklingsstadier”, medan man på det tidiga 1900-talet 

betraktade ”kultur” som de superorganiska aspekterna av mänskligheten som inte kunde 

reduceras till det biologiska eller fysiska. Nästan allt var kulturellt: språk, konst, mytologi och 

ritual. Nu på senare år har man börjat betrakta kultur som något kognitivt och symboliskt, som 

betydelsesystem. Bourdieus habitusbegrepp, d v s en omedveten internalisering av den 

objektiva samhällsstrukturen som inom snäva gränser bestämmer människors handlingar, 

ligger nära dagens tolkning av kultur (Bourdieu 1984). Foucaults diskursbegrepp påminner 

också till stor del om vad som idag menas med ”kultur”. Diskursbegreppet har visserligen en 

speciell och komplex betydelse i Foucaults analyser, men kort sagt refererar det till de sätt på 

vilket språk, skrivande, tanke och handling begränsas och bestäms inom ramen för en specifik 

plats eller tidsperiod (Foucault 1969). Den dominerande diskursen bestämmer vad som är 

möjligt att ”tala” om (tala i vid bemärkelse) så att det som inte passar in i diskursen är ”falskt” 

och därför måste exkluderas (Lewellen 2002:73). Diskursen definierar därmed vad som är 

”sant” under en viss tidsperiod. Dagens diskussioner om begreppet ”kultur” lägger också 

större vikt vid uppfattningen att kultur inte kommer uppifrån eller nerifrån, utan snarare i 

termer av inifrån-utifrån-kategorier (Lewellen 2002:49). 

        Lewellen påpekar, att alla kulturer redan är hybrider, så vad vi bevittnar idag är bara en 

hybridkultur som korsas med andra. Dessutom sker ju inte blandningen av kulturer i hela 

stycken, som att två kulturer slås ihop till en enda jättestor, utan snarare i smådelar, lite av det 

och litet av det. Vissa delar avvisas medan andra inkorporeras. Inte heller sker 

sammanblandningen efter någon sorts evolutionistisk princip, så att traditionella kulturer bara 
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lånar av moderna eller postmoderna kulturer. Hybridiseringen är istället baserad på en 

växelverkan mellan olika kulturer och kulturella komponenter (Lewellen 2002:49f).  

 

5.3 Lewellens identitetsteori 

        En annan ”kulturell” aspekt handlar om identitet. Begreppet ”identitet” har blivit ett av 

de mest problematiska och mest debatterade ämnena inom dagens antropologi. Enligt 

Lewellen finns det liten eller ingen konsensus om definitionerna av begrepp som ”etnicitet” 

och ”nation”, vad ”identitet” är för något, hur identitet skapas, reproduceras och förändras, 

huruvida nationalstaten hotas av en ökad politisering av identiteter, eller om rollen som 

globaliseringen spelar i samhället i stort (Lewellen 2002:90f). Bara att begripa identitet kan 

vara svårt, eftersom det sätt på vilket människor förstår sig själva ofta inte överensstämmer 

med det sätt som andra ser dem på. Det är inte ens säkert att alla i en grupp beskriver sin 

gruppidentitet på samma sätt. En del av problemet med att definiera begreppet ”identitet” i en 

antropologisk kontext är, enligt Lewellen, att begreppet används i åtminstone tre olika 

sammanhang: för det första i anslutning till hur individen uppfattar sig själv, för det andra hur 

individen uppfattas av andra, samt för det tredje hur individen uppfattas av antropologen. Den 

första varianten är också den mest komplexa, eftersom en individs identitet brukar skifta 

beroende på i vilken kontext han eller hon befinner sig. Man kan ju vara arbetsgivare, dotter 

och mamma samtidigt och ändå betona en del av identiteten i vissa sammanhang och i andra 

inte. Man kan göra det enkelt för sig och reducera identitet på individnivå till att beskriva 

individens sociala eller kulturella tillhörighet, alltså gruppidentitet, snarare än individens 

psykologiska identitet. Men det skulle ändå innebära överlappningar och förskjutningar i 

individens sociala identitet. Den andra aspekten, d v s hur folk i allmänhet betraktar individen, 

är något enklare. Samhället är till stor del baserat på stereotyper som ett sätt att organisera 

tillvaron. Det tredje perspektivet, alltså det som företräds av antropologer och andra forskare, 

kan forskaren försöka att ta hänsyn till individens egen identitetsuppfattning, men den brukar 

ändå kopplas till någon sorts grupptillhörighet (Lewellen 2002:92f). 

 

5.4 Lewellens etnicitetsteori 

       Ett annat viktigt begrepp i identitetsfrågan är ”etnicitet”. Begreppet etnicitet har sysselsatt 

antropologer i över fyrtio år nu, och användes till en början för att beteckna grupper som 

levde i kontakt med varandra, men som ändå var olika. Detta är ännu idag en av de mest 

grundläggande egenskaperna i etnicitetsbegreppet. En etnisk grupp ses numera som ett relativt 

begrepp, beroende på vad det är för sorts olikhet vi fokuserar på. Men t ex vad det gäller 

 7



likhet i klass kan tillhörighet skära rakt igenom etniska grupper, och bilda en medelklass av 

vissa afro-amerikaner, hispanics och vita. Etnicitet ses också ofta i relation till specifika 

territorier, så att svenskar i Norge ses som svenskar, medan svenskar i USA ses som 

skandinaver eller européer (Lewellen 2002:105). 

        I den mån man kan definiera etnicitet överhuvudtaget så kanske man kan se det som en 

medveten eller tillskriven gruppidentitet som betonar och naturaliserar en eller flera 

egenskaper så som hudfärg, språk, religion, födelseplats, släktskap eller territorium. Etnicitet 

är alltså en fråga om grad i två avseenden: för det första graden med vilken människorna 

själva upplever en känsla av gemensam identitet, vilket kan vara intensivt eller inte alls, och 

för det andra graden av upplevd olikhet från andra omgivande grupper. Relationen mellan 

makt och etnicitet är ganska komplicerad. Den dominerande gruppen av människor i ett 

samhälle tenderar att definiera andra grupper som etniska, men sällan sig själva. Lewellen tar 

upp exemplet med England, där engelsmännen inte utgör en etnisk grupp, medan pakistanier 

eller jamaicaner definieras som etniska grupper i England. I stater där engelsmän är i 

minoritet, som i t ex Indien, utgör de däremot en etnisk grupp. Lewellen påpekar dock att en 

dominant grupp inte alltid är i majoritet (Lewellen 2002:105f). 

 

5.5 Lewellens nationalismteori 

       Etnicitet har också en stark koppling till nationalism. Lewellen menar att nationalismen 

kanske är den starkaste drivkraft som existerar på jorden. Folk offrar sina liv för pengar och 

makt, men de dör bara med riktig entusiasm för nationalistiska ideologiers skull. 

Globaliseringsprocessen verkar ha släppt loss mängder av sådan nationalism, som var och en 

kräver sitt eget hemland som en självklar rättighet.  Etnicitet och nationalism överlappar ofta 

varandra: båda lägger vikt vid gemensamt ursprung, båda skapas utifrån en känsla av olikhet 

och i relation till andra etniska grupper eller nationer, och båda använder ofta en slags 

gemensam släktskapsterminologi för att förklara sitt ursprung, som t ex ”faderslandet” eller 

”moderslandet”. Men till skillnad från etnicitet innefattar nationalism antingen en koppling till 

en stat, en önskan att bilda en stat eller att åtminstone erhålla någon form av självständighet 

inom en stat (Lewellen 2002:115). 
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6. Det skotska folkets socionationella historik 

 

För att göra min studie mer förståelig för en läsare ämnar jag framställa en rad av 

sociohistoriska faktorer som spelade en enormt stor roll under den tiden, då den skotska 

nationen utkristalliserades och trädde fram på brittiska öarna.  

 

6.1 Sociogeografiska fakta om Skottland 

         Skottland är en av landet Storbritanniens fyra riksdelar. Det är beläget norr om England 

samt omges av Atlanten och Nordsjön. Många öar och ögrupper omger Skottlands kust, 

däribland Shetlandsöarna, Orkneyöarna och Hebriderna. Viktiga städer är Aberdeen, 

Edinburgh (huvudstad) och Glasgow. Säckpipor, kiltar, whisky och golf är ord som får oss att 

tänka på Skottland, men detta är bara en liten del av Skottland, här finns så mycket mer. 

Skottlands historia är både brutal, mystisk och romantisk. Många slotts- och kyrkoruiner står 

kvar som bevis för de många krig som utspelats där. Den dramatiska och stormiga historien 

har också resulterat i många berömda gestalter som på det ena eller andra sättet formade 

Skottland, t ex William Wallace (Braveheart) och Robert MacGregor (Rob Roy). 

Högländarens värld var full av historier, legender och övernaturliga makter. Skottland har 

formats genom århundraden framför allt av konflikter mot såväl invaderande romare, mellan 

rivaliserande klaner, mot vikingar och sedermera mot den historiska ärkefienden – England 

(Frykman 1981:14). 

 

6.2 Skapande av den skotska staten 

        Om vi försöker spåra ursprunget till Skottlands historia möter vi ett keltiskt folkslag som 

kallades pikter. Dessa var ett jägarfolk som hade förflyttat sig till Skottland från Spanien, via 

Frankrike och England c:a 8 – 7 000 år f. Kr. Nästa större folkvandring som nådde Skottland 

var de s k beakers som härstammade från norra och centrala Europa, 2 500 – 700 år f. Kr., 

detta var i början på bronsåldern. Det sägs att pikterna var det enda folkslag som romarna 

misslyckades med att kuva under sina omfattande erövringar. Romarnas benämning Picti 

kommer från latinet och betyder ”de målade” p g a pikternas användande av ansiktsfärger i 

strid. Romarna gjorde några räder in i Skottland, eller i Caledonia som de kallade landet för, 

men lyckades aldrig befästa dessa invasioner. Romarnas segertåg över världen hejdades på 

80-talet e. Kr. då de kom till de skotska högländerna. För att lättare kunna besegra dessa 

vildar byggde romarna en 6 mil lång mur tvärs över landet, Antonius mur. Detta hjälpte dem 
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inte och de fick snabbt överge denna befästning och dra sig söderut till den betydligt starkare 

Hadrianus mur. De kom aldrig längre norrut och de 350 år av romerskt välde som förekom på 

brittiska öarna har inte lämnat något större spår i Skottland. Pikternas språk var det som 

sedermera kallats ur-gaeliskan. Deras kultur skiljde sig från de övriga folkens (angler, saxar, 

och britter) bl a genom att den följde den matriarkaliska principen. På 400-talet började 

invandra till Skottland ett iriskt folkslag - skottar, benämnt av romarna - Scoti - sjörövare. 

Skottarna bosatte sig i västra Skottland och grundade ett rike Dalriada (gael. Dál Riata). 

Pikterna var ofta i luven på skottarna; det var för övrigt en rivalitet som skulle bestå i mer än 

tusen år, så sent som på 1700-talet blommade den upp i fejden mellan klanerna MacDonald 

och Campbell. År 843 gjorde skottarnas kung Kenneth MacAlpin (gael. Cináed mac Aílpín) 

sig till härskare även över pikterna. Skottarnas rike förenades med pikternas område och blev 

kungariket Alba. Alba dominerades av skottarna vars språk trängde ut pikternas. Pikterna 

försvann så småningom, assimilerades med skottarna (Magnusson 2000:40f). 

       Efter romarrikets fall så kom nästa invasionsvåg i form av strandhugg av vikingar från 

Skandinavien. Under denna tid lade vikingarna beslag på öarna i norr och väster, samt en del 

av fastlandet i norr. Deras rövarstråt tärde hårt på de brittiska öarna och det var främst i norr 

som de etablerade sig och även formade allianser med de skotska klanerna. Det påstås vidare 

att skottarnas ljusa och fräkniga hy och rödblonda hår härstammar just från vikingarna och om 

detta kan det spekuleras fritt. Förutom pikter, skottar och vikingar, konkurrerade också angler 

och brittiska kelter om utrymmet i Alba. Efter det att skottarna lyckats värja sig från 

vikingarna så kom nästa hot söderifrån i form av invaderande engelska kungars 

expansionsplaner. Alba blev så småningom kungariket Skottland och erövrades av England år 

1296. Med detta inleddes en lång följd av krig mellan Skottland och England. En av de mest 

kända episoderna från denna period på slutet av 1200-talet var ju upproret som leddes av 

William Wallace även känd som Braveheart. De skotska ätterna Balliol och Bruce grälade 

sinsemellan om tronföljden, varpå den sluge och hänsynslöse engelske kungen, Edward I - 

”The Longshanks”, tog tillfället i akt att invadera Skottland och placera sig själv som regent 

över landet. William Wallace stred mot engelsmännen och hade initiala framgångar men 

förråddes sedan av sina egna och 1305 skickades han till den engelske kungen för en mycket 

brutal avrättning. Han blev dömd för högförräderi men dödsdomen var ett justitiemord; 

Wallace borde inte ha fällts för högförräderi eftersom han aldrig avlagt någon ed till kung 

Edward. William Wallace behandlades mer som en förrädare än som en krigsfånge och den 

hänsynslöst brutala avrättningen gjorde honom till en folkkär martyr i Skottland.  I slaget om 

Bannockburn, 1314, tog skottarna en gruvlig hämnd och återställde samtidigt sin 
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självständighet och sin egen monark - Robert the Bruce. Kort därefter allierade sig Skottland 

med Frankrike i the Auld Alliance (skotsk-gaeliska: old alliance) som varade ända fram till 

1560. Som en följd av detta fick England ofta utkämpa krig mot två fronter. Engelsmännen 

gav inte upp utan frihetskrigen fortsatte, dock utan större framgång för England. Kort sagt kan 

man påstå att krig inte var ovanligt i Skottland under de tio första århundradena efter Kristus 

(Magnusson 2000:41f). 

 

6.3 Mary – Queen of Scots 

        På medeltiden präglades Skottland av fejder mellan rika och starka högadelssläkter och 

en svag kungamakt under huset Stuart. Inbördeskrig mellan kungahuset och adeln försvagade 

Skottlands ställning. Då kung Jakob V år 1542 dog efter en misslyckad invasion av England 

vände sig hans änka återigen mot den franska alliansen. Hans senare så berömda dotter Mary 

Stuart (drottning vid en veckas ålder) – Queen of Scots, skickades 6 år gammal till Frankrike 

för att giftas bort med den blivande franska regenten. Då hon återvände 1561, starkt katolskt 

uppfostrad, hade Skottland officiellt blivit protestantiskt. Mary försökte upprätta sin monarki i 

Skottland men misslyckades även hon med att ena de splittrade skottarna, eftersom skotska 

adelsmän reagerade mot det franska inflytandet och Mary Stuarts religion. Detta i sin tur 

ledde till att hon avsattes 1567 och för att undgå de intrigerande skotska adelsmännen och sina 

egna släktingar flydde hon till England 1568. I England pågick det däremot, efter Henry den 

VIII:s död, en maktkamp mellan avkomlingarna till den avlidna kungen. Halvsystrarna 

Elizabeth och Mary hamnade på varsin sida i successionsfrågan, och Elizabeth som var den 

oäkta dottern till James V och Anne Boleyn - Henry den VIII:s tredje gemål, gick till slutet 

segrande ur striden. Mary på grund av sina fåfänga försök att intrigera mot den starka 

engelska drottningen fångades till slut i sin egen fälla av intriger, fängslades och tynade bort i 

husarrest. Där lät Elisabeth I av England avrätta henne år 1587 (Haeger 1982:91ff). 

 

6.4 Unionen med England 

        Skottarna och engelsmännen krigade om makten under århundraden och till slut var det 

engelsmännen som drog det längsta strået. 1603 blev den skotske kungen Jacob VI även kung 

av England och 1707 förenades de båda kungarikena till ett land - Storbritannien. Skottland 

var fram till år 1707 formellt en självständig stat, även om dess faktiska självständighet 

förlorats ett sekel tidigare. Detta år slöts ett unionsavtal med England där de båda kungarikena 

sammanfördes; de båda ländernas parlament avvecklades och ett nytt gemensamt, det 

brittiska, grundades. Skottland behöll dock en självständig lagstiftning och eget rättsväsen. 
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Det skotska utbildningssystemet förblev intakt och landets universitet kvarstod därmed som 

självständiga institutioner. Det nybildade riket – Storbritannien - fick en tronföljd, den av det 

engelska kungahuset, samt ett enda parlament – det i London. Den stora splittringen bland 

skottarna var till stor del orsaken till att man inte kunde enas bakom sitt eget lands fana. 

Klanstriderna och de stora landägarnas interna konflikter verkade vara viktigare än motståndet 

mot England. Unionsavtalet splittrade landet än mer och flera revolter följde. 1715 flammade 

det första stora försöket till revolt upp under James Francis Edward Stuart. Revolten 

misslyckades dock kapitalt som resulterade i att tronpretendenten, även känd som The Old 

Pretender, tvingades gå i landsflykt (Magnusson 2000:399ff). 

 

6.5 Bonnie Prince Charlie 

          De uppror som gjordes mot det ovannämnda unionsavtalet, det främsta lett i år 1745 av 

en Stuart; Prince Charles Edward Stuart alias Bonnie Prince Charlie, slogs slutligen brutalt 

ned vid Culloden Moor. Detta slag får ses som symboliskt för hela Skottlands historiska kamp 

mot engelsmännen. Medan högländarna flockades kring den unge Bonnie Prince Charlie, så 

bestod den engelska armén till största delen av rivaliserande klaner och skotska adelsmän som 

hade inflytande hos engelsmännen. Den numerärt underlägsna jakobitarmén stormade fram i 

ett frontalangrepp mot den bättre utrustade engelska hären och gick sin undergång till mötes. 

Händelserna vid efterspelet till slaget vid Culloden kan sägas tillhöra det skotska 

nationaleposet. Ingen händelse i skottarnas historia har väckt mer laddade känslor än 

Culloden. Då gick för ett tag den skotska nationella kulturen - åtminstone i högländerna - mot 

sin undergång. De segrande engelsmännen mördade inte bara de flyende klanmännen utan 

också kvinnor och barn. Den engelske hertigen av Cumberland gav order om att alla stugor i 

trakten skulle genomsökas efter rebeller. Mördandet började redan på mooren (heden) direkt 

efter slaget. Hertigen av Cumberland kom att gå till historien som ”The Bloody Butcher” 

(Haeger 1982:151ff). 

  

6.6 ”Den slutliga lösningen” 

         Högländarna betraktades av engelsmän som ett primitivt folk, underlägsna i seder, 

språk, kläder och i socialt leverne överhuvudtaget. Man kan faktiskt här tala om etnisk 

rensning från engelsmännens sida. Cumberland diskuterade ”den slutliga lösningen” på 

höglandsproblemet. Hertigen avsåg att en gång för alla krossa den jakobinska rörelsen. Därför 

ville han bryta de skotska klanhövdingarnas makt. Landet skulle ”ödeläggas” och den gamla 

skotska höglandskulturen förstöras. Det blev förbjudet att bära de gamla skotska 
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nationaldräkterna med kilt och plaid. Såväl gamla slott som bondstugor brändes. Alla som 

varit inblandade i upproret jagades hänsynslöst. Många avrättades och deras huvuden sattes 

upp på stadsmurarna till de skotska städerna eller på Temple Bar i London. Prinsen Bonnie 

Charlie själv flydde ut först på mooren, och sedan till ön Skye, med en belöning på 30.000 

pund på sitt huvud. ”The Bloody Butcher” Cumberland hade proklamerat att varje person som 

hjälpte de flyende rebellerna skulle bestraffas med dödsstraff. Men prinsen hade många 

anhängare och vänner i högländerna, som var beredda att riskera livet för honom. Tack vare 

högländarnas offervilja räddades prinsen och fördes bort i förklädnad till Frankrike. Sårade 

jakobiter stacks obönhörligt ihjäl efter striderna och de flyende resterna förföljdes hänsynslöst 

av den engelska kungens trupper, med framförallt de skotska allierade i täten. Detta var det 

sista militära upproret och Skottland blev slutligen pacificerat och inlemmat under engelskt 

styre och blev en viktig del i det stora imperiets uppkomst. Högländerna ställdes under militär 

ockupation och privata arméer förbjöds, något som höll på att förinta klansystemet (MacLean 

1995:225ff). Det tillkom flera lagar: ingen höglandsbo fick i fortsättningen bära vapen, inte 

heller fick han gå klädd i plaid och kilt eller spela säckpipa. Klansmännen skulle i 

fortsättningen ställas inför samma domstol som kungens andra undersåtar och skulle inte 

längre kunna dömas av sina chefer. Klancheferna fråntogs makten att resa klanerna till strid. 

Lagarna syftade till att utrota klanmännens krigiska anda (Åberg 1963:126). 

         Det var varken avrustningen eller förbudet mot höglandsdräkten som bröt ner 

klanväsendet. Det skedde snarare genom en upplösningsprocess på lång sikt, som började i 

det ögonblicket klanchefen och klanens män inte längre hade gemensamma intressen (Åberg 

1963:127).  

 

6.7 Utrensningarna i Högländerna 

       Klansystemets formella försvinnande (informellt existerade det fortfarande) innebar att 

adeln inte längre hade något behov av de ’hyresgäster’ som tidigare varit en så stor militär 

tillgång. Man ville ha bort den stora mängd torpare som bodde på ägorna. En del landägare 

erbjöd emigrering till Amerika, andra brände helt enkelt ner torparnas hus. Svält utbredde sig 

bland de utkastade högländarna som fick försöka livnära sig på de få ofruktbara landbitar som 

fanns tillgängliga. Storskalig emigration till Kanada och Amerika under 1800-talet tömde 

Högländerna på sin befolkning och resulterade i de stora obebodda områden som fortfarande 

finns kvar. Året 1817 påbörjades i Skottland ”clearances”, alltså utresningarna, som en social 

hjälpåtgärd när markisen av Stafford försökte hjälpa sina underlydande i de hårdast drabbade 

höglandsdalarna genom att flytta dem till kustbältet där han tänkte omskola dem till fiskare. 
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Det kanske välmenta försöket blev en katastrof; the crofters, ensittarna på torpen, vägrade att 

lämna sina nedärvda hem, och de som av hunger slutligen drevs till det föredrog 

industrislummen i England och i Glasgow område framför mussel- och utsjöfisket, där de 

utkonkurrerades av kunniga yrkesmän. Crofters försvarade sina hem med vapen i hand och 

det blev blodiga sammanstöttningar mellan godsägarnas fogdar och torparbefolkningen, ofta 

avgjord med att husen helt sonika stacks i brand. Hela familjer och byar drevs ut på vägarna 

hänvisade till att skaffa sig mat bäst de kunde. Grymheterna som ägde rum under 

höglandsutresningarna, ofta utanför kontroll, utlöste ett bittert hat som överlevde århundraden. 

Först 1919 antogs en lag som frigjorde land från adeln för att jordbrukare i Högländerna 

skulle få en möjlighet att överleva. Under 1900-talet har dock befolkningen i Skottlands 

högländer stadigt minskat till förmån för storstäderna Glasgow och Edinburgh (Haeger 

1982:186f). 

 

6.8 Det ”Allbrittiska” Kungadömet 

        Från och med 1707 upphörde alltså definitivt Skottlands ställning som självständig stat, 

men inte lång tid därefter började, trots detta, landets verkliga kulturella storhetstid, och den 

period då skottar i hemlandet eller utomlands gjorde bestående tekniska och vetenskapliga 

insatser. Men det är inte bara sådana individuella prestationer som skottarna kan åberopa när 

de vill hävda sin egenart. De kan peka på landskap och byggnadskick, på dialekten, på 

höglandskulturen, och allt vad som hör eller hörde till den (inklusive det gaeliska språket), 

men också på institutioner som skiljer sig från motsvarande engelska, även om landet 

motvilligt tvingats till större anpassning till någonting ”allbrittiskt”. Områden med egen 

skotsk profil är framför allt kyrkan, undervisningsväsendet och rättsväsendet (Frykman 

1989:11).  

       År 1707 är en milstolpe i skotsk historia, eftersom den markerar gränsen då den skotska 

staten blev förenat med England. Det misslyckade upprorsförsöket 1745 (pågick till år 1746) 

mot den engelska överhögheten, under ledningen av den stuartske prinsen Bonnie Prince 

Charlie går idag i skotsk historia under namnet ”The Forty-Five”. 1746 är det året då 

Skottland i praktiken blev helt och hållet inkorporerat i det Brittiska Förenade Kungadömet. 

Skotska staten upphörde att existera och sedan dess kan vi i princip inte längre tala om skotsk 

historia, endast om brittisk historia.2  

 

                                                 
2 Som intressant supplement bör nämnas att år 1999 återskapades det skotska parlamentet efter en lång politisk 
kamp från skotska nationalistpartier som Scottish National Party (SNP). 
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Två århundraden senare drömde skottar ännu om den dagen en Stuart skulle komma tillbaka: 

 

” Speed, bonnie boat, like a bird on the wing, 

Onward! the sailors cry; 

Carry the lad that's born to be King 

Over the sea to Skye.  

Burned are our homes, exile and death 

Scatter the loyal men; 

Yet e'er the sword cool in the sheath 

Charlie will come again”. 

 (Harold Boulton: “The Skye Boat Song”)3 

 

 

7. Det skotska klanväsendet 

 

Skottland förknippas utomlands så ihärdigt med ord och företeelser som hör eller hörde 

Högländerna till, att det är ett skäl att utreda ett par begrepp som klansystemet, de högländska 

släktnamnen, höglandsdräkten m m. Dessa begrepp blev berikade med många nyanser och 

blev begripliga för mig i mycket större mån efter diskussioner med mina skotska informanter.  

 

7.1 Genealogi 

       Det skotska klanväsendet var en del av den gaeliska stamkulturen, helt separerad från 

språket, sedvänjan och geografin. På gaeliska betyder ”clann” barn, eller ättlingar. 

Högländerna associeras huvudsakligen med klanväsende och dess symbolik. Högländerna och 

öarna var splittrade i små samhällen p g a det dramatiska landskapet med sina berg och 

fjordar. Den odlingsbara marken fanns i dalgångarna, och här växte små samhällen upp, 

avskurna genom bergen från samhället i nästa dal. Kanske var det så klansystemet uppstod.  

Livet för den vanlige högländaren var ofta hårt och slitsamt. Familjerna var stora och de 

bodde i små stugor, där höns och andra husdjur gick in och ut. Stugan hade torvtak och en 

eldstad. Samhället var först och främst grundat på boskapsskötsel och invånarna sålde sina 

jordbruksprodukter i utbyte mot säd som vuxit på lågländerna. Kor, får, getter och höns var 

lätt flyttbara. Varje samhälle behövde en motiverad och stridsberedd styrka för att skydda sina 

                                                 
3 Internet: http://www.geocities.com/Athens/Aegean/2653/skyboat.htm

 15

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/2653/skyboat.htm


rikedomar mot röveri. Detta var den ekonomiska bakgrunden till de enade och krigiska 

skotska höglandsklanerna (Frykman 1989:36).   

 

På min fråga som handlade om vad tillhörighet till klanen betyder, svarade Francis att för 

honom klan är just clann, helig grund. Klan betyder för honom också rättvisa och frihet, 

vilket kommer att bli begripligt först efter genomläsningen av nästkommande underkapitel 

som handlar om klanväsendets inre struktur, samt: 

 

“Certain things are sacred ground to clan depending on its past time.” 

 

Klansystemet i Skottland byggde på att markägare-hövdingar inom ett mer eller mindre 

bestämt avgränsat område hade en hög grad av självständighet. De betraktade sig och 

betraktades närmast som fäder till dem som bodde på deras ägor (Frykman 1989:36). 

 

Alan berättar att:  

 

“…every clan had a claim to some part of Scotland. The map of Scotland was divided into 

sections for each and every clan.”  
 

Det skotska klanväsendet baserades på föreställningen att varje klan från hövdingen och neråt 

var förenade genom blodsgemenskap. Denna släktskap var en fiktion, klanchefen och ledarna 

för de olika klangrenarna var väl mer eller mindre släkt med varandra, men det fanns många 

män som inte kan åberopa några blodsband, eftersom de blev adopterade. Det var alltså 

vanligt att vare sig det fanns sanna genetiska samband eller inte, så hävdade klanerna sin 

sammanhållning genom att åberopa härstamning från en gemensam heroisk anfader (Åberg 

1963:33). 

 

7.2 Klanhövdingen 

       Varje stam hade sin hövding – rig – och omfattade flera ätter eller grenar, som var och en 

hade sin huvudman – chieftain. Någon jämlikhet rådde inte; det fanns både förmögen 

aristokrati och jordhungrigt folk i detta samhälle (Åberg 1963:26). Förr i tiden var 

klanhövdingen föremål för en obegränsad lydnad, han kunde utkräva extra skatter av sina 

klansmän och kalla dem i krig. I gengäld var han skyldig att skydda sitt folk, försörja gamla 

arrendatorer, välja nya män åt änkor och utöva en storartad gästfrihet. Hövdingen tolkade 
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lagarna och det var hans plikt att leda klanen i fred och krig. Alan berättade att 

klanhövdingen, förr i tiden, bemöttes med mycket stor respekt av de övriga i klanen. 

Klanmedlemmar var väldigt lojala mot hövdingen (Ur intervjuer med Alan). Klanhövdingen 

ansåg sig också ha ett speciellt ansvar för dem som bodde på hans ägor. Klanens överhuvud 

var förpliktad att ta hand om alla sina medlemmar. Vissa hövdingar hade regler och lagar och 

vissa hade till och med domstolar. Klanhövdingen var en småfurste vars status bestämdes av 

boskapshjordens storlek och det antal stridsmän han hyste i rökfyllda, torvtäckta, runda 

hyddor. De stora hövdingarna förlänade mark till underhövdingar som arrenderade ut mark till 

sina släktingar, som i sin tur kontrollerade de enskilda dalgångarna (Åberg 1963:31). 

      Man brukade skicka sonen till en hövding i grannklanen och lät honom bli uppfostrad i 

den klanen, så när sonen blev stor så bildade han troligtvis en allians med klanen som han 

blev uppfostrad i. Broderlig lojalitet inom klanen betonades också genom sedvänjan att 

uppfostra hövdingfamiljernas barn i arrendatorernas hem och genom att hövdingen i gengäld 

tog hand om de gamla och fattiga i sitt hus. Lojaliteten mot den skotska riksenheten och 

härskarhuset var under de tidiga skeendena av landets historia begränsad – inte så underligt i 

betraktande av att högländerna var isolerade och otillgängliga trakter, som var allt annat än 

lätta för kungamakten att utöva kontroll och myndighet över (Frykman 1989:36). 

 

7.3 Klansnamn och slogan 

        Klanhövdingen och ledarna för de olika klangrenarna var mer eller mindre släkt med 

varandra, men det fanns många män som inte kunde åberopa några blodsband utan var 

adopterade. Ändå brukade de manliga medlemmarna av klanen eller klangrenen bära ett 

gemensamt tillnamn efter en anfader, som inte alltid var historisk. Det tycks ha skett på 

initiativ av deras ledare – ännu på 1500-talet och kanske senare bar många klansmän inte 

något efternamn utan var kända genom ett förnamn eller ett patronymikon: Eachunn Ruadh 

(Röde Hector) kallades också Eachunn mac Iain (Hector Johns son) (Åberg 1963:33).  

        Men på senare tider använde höglandsmän faderns namn med tillägget ”Mac”, och som 

prefix före ett namn betyder det ”son av”, som t ex MacDonald, alltså son av Donald. I 

Sverige var det också tidigare vanligt att en son till Anders fick heta Andersson. Det var mest 

hövdingarna som hade efternamn. De behövde det när de skulle göra affärer med ”staten” på 

låglandet. Efter ett tag så fick också dom andra samma efternamn som hövdingen. Namnet 

blev den förbindande länken mellan klanhövdingen och hans män. Klanerna bestod alltså inte 

som man kan tro enbart av en familj, utan dit hörde ofta andra familjer som inrättade sig 

under klanhövdingen (Frykman 1989:36). Klanen MacDonald betyder alltså egentligen 
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avkomlingarna till Donalds son, men i själva verket innefattade det alla de som är denna 

klanhövdings underlydande, och förstås klanhövdingen själv. I en del fall bytte man namn för 

att visa sin tillhörighet. På 1600-talet räknade man med ett sjuttiotal mera betydande klaner. 

Långt ifrån alla hade Mac-namn. Kända exempel på motsatsen är Campbell, Cameron, Fraser, 

Gordon, Grant, Sinclair och Stewart (Stuart). En del av namnen är målande beteckningar som 

går tillbaka till någon bestämd hövding. Cameron betyder kroknäsa, Campbell (gael. cabeul) 

krokig mun. Det behöver inte vara tal om öknamn: Macnab kommer av Mac-an-aba, d v s 

abbotens son, Macpherson är Mac-parson, prästens son, Macintosh är Mac-an-Toisich, sonen 

till hövdingen (Frykman 1989:37). Alan hävdar att skottar är stolta över sina klansnamn, och 

han betonar att han har en juridiskt styrkt rätt till sitt klansnamn.  

 

Jag var väldigt nyfiken på hur lineagefrågan såg ut i praktiken, t ex om ett barn vars far är av 

MacPhersons klan och vars mor är av MacKays klan kunde välja sin klantillhörighet. Craig 

förklarade mig detta följande: 

 

”The parental lineage question – no, the children had not the choice, they automatically took 

on the lineage of their father's clan. They were linked in bonds of friendship with the mother's 

side but this had no real merit or tie, which means that if the two clans fought then the 

children had to fight on the father's side.” 

  

Varje klan höll sig med ett motto, a slogan, ett gaeliskt ord som betyder stridsrop, i 

ursprunglig stavning sluagh-ghairm. De förekommer utom på gaeliska också på franska eller 

skotsk engelska. Släkten Grants ”Stand fast!” blev i senare tid känt som whiskymärke. Till 

den varnande typen hör MacIntoshs ”Touch not the cat bot the glove”, d v s rör inte katten 

utan handske på (Frykman1989:38). 

 

7.4 Klanfejderna 

        Skottlands kamphistoria har främst varit sammanbunden med Englands, men också 

mellan olika ätter eller klaner. Högländerna var alltså täckta av klaner som hade egna lagar 

och förde egna krig. Under medeltiden trängde feodala idéer in i klanernas värld. Den skotske 

kungen gjorde medlemmar av aristokratin till sina vasaller genom att förläna dem jord i 

högländerna mot att de gjorde krigstjänst åt honom. För klanens medlemmar var det ytterst 

angeläget att den som var deras klanchef också blev kungens vasall. I annat fall uppstod det 

svårlösta konflikter mellan lojaliteten mot stammens ledare och förpliktelserna mot 
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feodalherren. Ett faktum är att höglandskrigarna var alldeles odisciplinerade i större förband. 

Klanens män följde alltid villigt och lydigt sina hövdingar i fält. De var härdiga att utstå 

hunger, kyla och strapatser och var utomordentliga i att snabbt ta sig fram. De skulle vara 

världens bästa soldater om deras begrepp om exercis och disciplin stått i proportion till deras 

mod. Männen kände bara solidaritet med den egna klanen och gick hem när deras planer inte 

överensstämde med ledningens (Åberg 1963:36f).  

      Det uppstod ofta sådana situationer. Det hände att lojalitetskonflikterna löstes på ett 

våldsamt sätt. Klanens medlemmar kastades ut från sina gårdar, medan klanchefen och hans 

ledande män arkebuserades. Det mest kända exemplet härpå är klanen MacGregor, som i det 

närmaste tillintetgjordes i början av 1600-talet. Medlemmarna i en sådan upplöst (broken) 

klan kom att tillhöra skaran av jordlösa, som utgjorde ett ständigt oroselement i högländerna. 

De stod utanför lagen och jagades som vilda djur. En av sådana var Rob Roy – Robert 

MacGregor (Roy betyder i detta sammanhang ”röd” och syftade på hans eldröda hår), den 

mest berömde bland skotska fredlösa (Åberg 1963:26).  

        En stor del av de strider som utkämpades i högländerna försiggick klanerna emellan och 

gällde betesmarkerna och den behornade boskapen. Manfallen under dessa interna 

drabbningar var ofta betydande. Enligt sannolikt vederhäftiga uppgifter förlorade klanen 

Fraser, i ett slag år 1544, 300 av sina män. Boskapsräder som företogs vanligen på hösten, när 

kreaturen i gott skick kommit tillbaka från sätern, bidrog till många konflikter. En annan 

kritisk period var våren då djur och människor svalt och nöden ibland tvingade klanernas folk 

att dra ut på rövartåg till mera lyckligt lottade grannar (Åberg 1963:35).  

       Den grymmaste fejden mellan olika klaner i Skottland är den som inträffade i Glencoe 

1692. Klanen MacDonald ansågs vara lojala den katolska släkten Stuart som tidigare regerat 

landet. Klanen Campbell, anhängare till den dåvarande protestantiske regenten besökte 

MacDonalds i Glencoe och erbjöds logi. Efter två veckors vistelse steg Campbells upp mitt i 

natten och mördade 38 medlemmar ur klanen MacDonald. Detta orsakade en nationell 

skandal, främst inom övriga klaner, då murder under trust, att mörda dem man gästade, 

ansågs vara ett speciellt vidrigt dåd (Haeger 1982:138f). 

 

Min fråga som handlade om klanfejder besvarade Craig med: 

 

“Yes, there were fights between clans/clan members on a daily or weekly basis, but most of 

them were sorted out by the clan leaders or solved by a 1 on 1 fight. Although in some cases 

this escalated to both clans falling out with each other and being either enemies or just not 
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talking. On the whole though most of the clans got along or tolerated each other due to 

necessity and their deep hatred of the English nobles and king.”  

 

 

8. Den skotska nationella och kulturella symboliken 
 

Den skotska nationell-kulturella symboliken är mycket starkt laddad. Den innehåller några 

enskilda, starkt utmärkande symboler som kan sägas vara dominanta, eftersom för skottar står 

de för hela deras ursprungligt högländska samhälle, deras kultur: det materiella inom kulturen, 

det emotionella, samt det sociala. Den skotska höglandskulturen är mycket rik på symbolik. 

 

8.1 Saltire & Rampant Lion 

        St. Andrew:s flagga (vitt tvärkors på blå fält) eller Saltire som den även kallas, sägs 

härstamma från ungefär år 750. Då krigarkungen Angus MacFergus (i själva verket 

pikterkungen som också lät utropa sig till kungen över skotska folk), var på marsch mot en 

engelsk här av Northumberländare, sägs han ha fått en uppenbarelse. Han uppfattade formen 

av det blåvita korset, ristad i himlen, precis innan striden. Skottarna segrade i bataljen och 

fällde även den engelska härens ledare, Athelstan. Från den dagen har det blåvita tvärkorset 

varit Skottlands nationella symbol. Färgerna i korset representerar: det blå - himlen medan det 

vita ska representera molnen (Frykman 1989:49).  

      Rampant Lion är den kungliga fanan för Skottland, endast för användning av den kungliga 

brittiska familjen, men trots dessa strikta regler för användandet så har fanan anammats av 

den skotska allmänheten, på bred front (Frykman 1989:50).  

 

8.2 Tisteln 

       En annan symbol för skottarna är ju annars The Thistle (tisteln) som använts minst lika 

flitigt. Även här finns en historia om tistelns avgörande betydelse för skottarna. På 1200-talet 

landsteg en norsk invasionshär, under kung Haakon, på den skotska kusten vid Largs med 

syfte att överrumpla den skotska hären under natten. Ledda av den dåtida kungen Alexander 

III så hade den skotska hären gått i vila för natten då norrmännen klev i land från sina fartyg. 

För att dämpa eventuella avslöjande ljud så sägs de norska krigarna ha tagit av sig sina 

fotklädnader och marscherade mot de intet ont anande skottarna, men skottarna hade en 

oväntad allierad i mörkret. De taggiga tistlarna stod i vakt kring det skotska lägret och när de 
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norska krigarna satte sina oskyddade fötter i taggarna så ropade de ut i smärta och den skotska 

hären varnades. Skottarna vann den bataljen (Frykman 1989:51).  

 

8.3 Höglandsdräkten 

        Höglandsdräkten är mycket starkt symbolisk laddad och den är den skotska 

nationaldräkten för män. Francis berättade att den används både på vardagar och på högtider, 

men också i armén. Det som kännetecknar höglandsdräkten är kilten, the sporran - som är en 

mer eller mindre utsirad väska som hänger frampå magen, och som ersätter byxfickor (förr i 

tiden tjänade den också att hålla kilten nere i blåsvädret), samt the blue bonnet - en blå, 

baskerlik mössa med en pompong i toppen. Kilten är ett slags veckad kjol och man kan sätta 

till ett löst tygstycke, som kallas plaid, som ett draperi på vänstra axeln. Den sätts fast med en 

brosch. Kilten är ett ylletyg som har sitt ursprung i 1500 - talet. Ordet tartan är inte inhemskt, 

vare sig skotskt eller gaeliskt, utan är av franskt och spanskt ursprung. Redan på 1500-talet 

nämns ordet och en speciell höglandsdräkt i kungliga räkenskapsböcker, och från samma tid 

finns beskrivningar av det plagg som så småningom utvecklades till dagens kilt. Från början 

var det ett sex alnar långt stycke tartantyg, som bäraren bredde ut på marken, Han placerade 

sig ovanpå, svepte tyget kring sig, slog ett bälte om, reste sig, draperade överdelen över ena 

axeln och resten veckade han till en knälång kjol. När detta plagg utvecklades till feileadh-

beag eller i fonetisk språkdräkt filibeg eller philibeg, ”den lilla veckade” eller med andra 

orden kilten utan överstycke, kan inte med absolut säkerhet fastställas. En för alla sanna 

skottar ruskig tradition gör gällande att det var en engelsk jordbrukspatron som tog initiativet 

ett par årtionden in på 1700-talet: hans arbetare jobbade bättre utan det draperade överstycket. 

Fördelen med det ursprungliga plagget hade varit att de högländarna hade kunnat sova 

utomhus i den pläd som de nyttjade att skyla sin nakenhet med på dagen. Högländerna var 

förtjusta i tyg med ränder i rött och purpurfärger, med de flesta föredrog mörkbrunt, som 

kommer nära ljungbladens färg, så att de inte kunde bli upptäckta genom sina kläder när de 

vistades ute på heden på dagtid. I det sammanhanget kan man erinra om att det uppstod 

indelning i två olika tartanmönster för en och samma familj (Frykman 1989:38f). 

 

Som igenkänningstecken använde klaner också ett gemensamt märke, som till en början bars 

på staven eller spjutet men under 1600-talet började fästas på mössan. Det var fullkomligt 

möjligt att identifiera klanerna med hjälp av dessa märken. Valet av symboler på dessa 

märken tyder på att man uppfattade dem som ett slags amuletter. Vissa växter som valdes 

ansågs sålunda vara förtrollade och skydda mot allehanda olyckor (Åberg 1963:35). 
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8.4 Klantartanen 

        Ursprunget till det färgrika skotska mönstret är höljt i dunkel. Namnet tartan är inte ens 

gaeliskt; tiretaine är ett franskt ord som betyder textil av ylle. Bruket av färgrika plagg är 

dessutom mycket gammal i Skottland. Kelterna var mycket skickliga i att färga sin ull och 

väva och det ledde med tiden till utvecklingen av de tartans som blev specifika för varje 

enskild klan. Traditionen med klantartaner, där ett särskilt mönster bärs av en stor släkt, sägs 

vara genuint skotskt. I själva verket var det ett dristigt väveripar från Lancashire som 

lanserade idéen i början av 1800-talet. De samlade prover på traditionella skotska 

tartanmönster i en bok som de reste runt och visade för godsägarna d v s klanaristokrati. 

Vilket resulterade i att fina damerna satt i fina salonger och grubblade över vilket mönster de 

skulle välja som sitt klanmönster och uppkalla efter släktnamnet, förmodligen som tack för en 

stor beställning.4 På senare tid har fotbollsklubbar, men även andra skapat nya, egna 

tartanmönster (Frykman 1981:49). Sedan dess visade tartan vilken klan man tillhörde och 

varje klan hade ursprungligen sin egen färg- och mönstersammansättning. Tygmönstret med 

klanrutorna är alltså ett ganska sent påfund. Många av rutorna hittades på för lite drygt hundra 

år sedan, då när alla skulle bygga sig sin egen nation, sitt folk och sin historia, sin särart.  

Allteftersom tiden gick och klanerna delades upp uppstod en mängd olika varianter av 

tartanen. Idag uppskattar man att det finns ett tusental, det har gått kommersiella intressen i 

tartanväveriet (Frykman 1981:52f). 

 

Alan förklarade att idag finns det ”two colours of tartan” t ex ”dress MacMacpherson” för 

uppklädda tillfällen, d v s en dress tartan för högtidsbruk, och ”hunting MacPherson”, 

hunting tartan, i mera diskreta färger för jakt och andra friluftsändamål.  

 

Klansystemet hade definitivt krossats 1746, men kilten gjorde sitt segertåg. Experterna anser 

det osannolikt att det före denna tid mer än undantagsvis hade funnits bestämda tartanmönster 

för de individuella klanfamiljerna. Idag lär det finnas ca 600 familjemönster, och det finns 

tartan av alla de slag och utan ringaste samband med högländerna: för låglandssläkter, för 

präster (”clerical tartan”), TV-bolagen har om inte kiltar så i varje fall halsdukar med sina 

egna mönster, likaså fotbollsklubbar o a (Frykman 1989:42). 

 
                                                 
4 Som en tack för en stor beställning av ett visst mönster av tartantyg brukade handelsmän uppkalla den efter 

beställande släktens klansnamn (Frykman 1989:48).
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8.5 Kilten 

         Kilten man har idag når till knäskålen. Om man vecklar ut det veckade kilttyget blir det 

7-8 m långt. Ändarna på tyget placeras framtill och för att det inte ska synas sätter man en 

höftväska över tygändarna. Väskan hänger i bältet. Kilten knäpps till höger som manliga 

kavajer. Till kilten har man knästrumpor, kläder till överkroppen och lite annat som hör till. 

Förr i tiden hade också kvinnorna en dräkt - arisaid. Den var som männens tidigare dräkt, den 

var alltså av bara ett enda tygbit. Kvinnorna kan också använda sig av kilt fast då är det som 

modeplagg, men består då av mindre tyg än männens. Kilten är alltså ingen kjol i ordets 

allmänt kända bemärkelse, det är det manligt plagg. Kilten är väldigt varm i sig själv, luftig 

och det är lätt att röra sig i det. En äkta kilt får egentligen inte tas utanför Skottlands gräns, 

inte ens till England. Den måste ofta beställas, är dyr och måste bäras på ett speciellt sätt 

(Frykman 1981:52f). 

 

8.6 Säckpipan 

        Ett annat skotskt nationellt attribut som bär på en stark symbolisk laddning är säckpipan. 

Säckpipan egentligen var från början ett instrument för krigiska tillfällen, använt istället 

trumman. Säckpiparnas främsta uppgift var att hålla de skotska krigarnas stridsanda uppe, 

både före och under striderna. Varje klan hade sina karakteristiska säckpipemelodier. 

Klanhövdingarna höll sig med säckpipare, och musicerandet gick i arv från far till son. När 

klanfejderna upphörde inrättades formliga säckpiparskolor; en berömd sådan var den som 

drevs av släkten MacCrimmon på ön Skye (Frykman 1989:116). Den speciella musiken var 

eggande, lämplig för dans och stimulans till krigiska bravader. På slagfältet uppfattades den 

av fienden som hednisk och skräckinjagande. När det under 1800-talet blev allt fattigare i 

högländerna och fårbetningen ökade i allt större utsträckning, kom det in ett nytt inslag i 

säckpipornas musik. Man sjöng längtansfulla ballader om ett land och det liv son en gång 

varit. Kanske bedrev man mer än någonsin sitt skotska favoritnöje: att skylla alla olyckor på 

engelsmännen (Haeger 1982:48). 

 

8.7 Det gaeliska språket 

        Språk är ett av de mest aktiva informations- och kulturförmedlingsverktygen. Genom 

språkliga skillnader skapar vi en viss bild av folkidentitet. Språkliga kulturella egenarter visar 

på grupptillhörighet. Skottland har sitt helt egna språk – gaeliskan – den keltiska dialekt som 

är besläktad med walesiskan och irländskan och som är lika olik engelskan som finskan eller 

samiskan är olik svenskan. De senaste generationerna skottar har vuxit upp med engelska, om 
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inte alltid i hemmet så dock i skolan. Och de känner ingen större behöv av utövande av 

gaeliskan. Det utomlands mest kända gaeliska ordet är med stor sannolikhet whiskey – en, för 

engelska öron och ögon, i hög grad förenklad form av uisge beatha, som betyder livets vatten, 

alltså detsamma som akvavit. Över Skottland talas skotska dialekter, mer eller mindre rena, 

och mer eller mindre påverkade av engelskt standarduttal. De många skotska dialekter som 

skiljer sig från engelskan genom bl a en annan sats melodi, samt genom starka influenser från 

gaeliska, franska och gammal nordiska språk, förmedlas av det allmänna livet, skolor och 

massmedia. Det just dialekter som används flitigt till dagligt bruk. Några exempel på skotskan 

är: ”bonnie lassie” – en söt, vacker flicka, ”quite a lad” – en rejäl grabb. Smeknamnet på 

Edinburgh är Auld Reekie – den gamla rökiga (Frykman 1981:32f). 

 

”The memory of Old Scotland… can only live in the character of its people, in its native 

literature, and in its picturesque and delightful language. The gradual disappearance of the 

Scotch accent and dialect is a national calamity which not even this magniloquent association 

can arrest.” (Henry Cockburn)5

 

 

9. Dagens skotska folk 

 
Vad är Skottland? Vem är en skotte? Vad är skotskt? Dessa enkla frågor kan vara starkt 

laddade och starkt relaterade till skotsk identitet genom historia och symbolik som är ständigt 

närvarande i nuvarande Skottland. Det är möjligt att urskilja en tydlig rad national-historiska 

och etniska faktorer som är direkt relaterade till denna identitet. Enligt mig är det just 

motståndarna, fiender (från pikter, genom romerska erövrarna, till engelsmän), som genom 

många århundraden laddade upp och energiserade det skotska folket. För att bevaras som en 

nation behöver ett folk andra – för att definiera sig själva, sin olikhet från andra. Det är 

gränserna mellan olika kulturer som bidrar till att bevara respektive kultur.  

 

9.1 Skottar och engelsmän 

       Om vi vill förstå det komplicerade skotsk-engelska hat/kärlek förhållande måste vi 

placera det i en historisk kontext. Utan detta är en bra förståelse inte möjlig att uppnå. Den 

dramatiska historia vilken skottar och engelsmän delar, bidrog definitivt inte till alltför 
                                                 
5 Harvie 1998:98 
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vänskapliga kontakter mellan de två folken. Och situationen i Skottland efter Bonnie Prince 

Charlies blodigt nedslagna uppror förvärrade endast det sociopolitiska läget. De etniska 

rensningarna i Högländerna blev sista droppen som fick bägaren att rinna över. Den skotska 

bitterhetsbägaren blev helt enkelt överfylld.  

 

Jag undrade vad Francis trodde och tyckte om den skotsk-engelska gemensamma komplexa 

historien. Han svarade skämtsamt, med en viss dos av elakhet, att till stor del är denna historia 

viktig, speciellt slakter av engelsmännen och att det var ”trevliga dagar” då, men att det var 

för länge sedan. Sedan tilltog han en allvarligare ton när han nämnde Mary – Queen of Scots. 

Han betonade att hon blev dödad av engelsmän och att klanen MacDonald inte glömde detta, 

eftersom gamla skulder måste bli betalda när något sådant inträffar. Jag visste inte om jag 

skulle ta detta uttalande på allvar. Men jag antog att han delvis sade sanningen, att bitterheten 

existerar fortfarande.  

 

 Liknande intryck fick jag av Alans svar på ”historiska” frågan, när han sade:  

 

 “…the true royal family of Great Britain should be the Scottish house of Stuarts, and not the 

Tudor that we have today. The Scottish royal jewels are kept in Edinburgh.”   

 

Och eftersom Alan ofta jobbar i England, undrade jag hur han blir behandlat där, hans svar 

blev: 

 

”Well, no different from the people back home in Scotland, apart from getting a good 

snagging some times about being Scottish.”  

 

Under årens lopp hade Skottland blivit ett populärt turistland för engelsmän, för amerikaner, 

och för andra utlänningar. Skottarna kunde känna stolthet, men hade också anledningar till 

missnöje: engelsmännen kom till Skottland för att köpa skotska fiskevatten, skjuta skotska 

ripor i augusti, klättra i skotska berg vid alla årstider och beundra skotska utsikter; men för 

övrigt bekymrade det dem föga hur det gick med landet. Skottarna fick anledning att känna 

sig provinsiellt undanskuffade och sedda över axeln. Samtidigt tilltog också de sociala 

problemens allvar. Sedan 1700-talets slut har befolkningsutvecklingen präglats av emigration 

och av flyttningar inom landet samt av sjunkande födelsetal. Och den processen pågår 

fortfarande. Skottland har alltså inte sedan 1707 haft en ställning som självständig stat men 
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har i hög grad förblivit ett land för sig, på många sätt vitt skilt från England (Frykman 

1981:16). 

       I en del intellektuella kretsar bland skottar är tendensen att nedvärdera eller helt enkelt 

inte låtsas om det engelska inflyttandet påtaglig. Om man bortser från gånga tiders krigiska 

sammanstötningar är det rätt att säga att engelsk direktkännedom om Skottland egentligen 

började först under 1800-talets första hälft. Det var till en början övervägande folk ur 

överklassen som drogs till litterärt kända landskap och andra sevärdheter eller till fiskevatten 

och jaktmarker, och så kom lokalbefolkningen ofta nog i beroendeställning. Samtidigt eller 

redan då hade skottar för inkomstens skull sökt sig söderut (när de inte utvandrade ännu 

längre bort) (Frykman 1989:10f). 

 

Jag blev sugen på att veta den motsatta partens åsikter d v s en engelsmans åsikt om den 

stökiga interna historien. Keith informerade mig om att:  

 

“I don’t know hardly any Scottish people. I like the history of them and I guess am a bit 

jealous. The Scottish clans - I see them as something to be proud of. While us English don’t 

have that, unless you are in the aristocracy. A lot of English people dislike the Scottish, it’s a 

large part to do with rivalry I guess. And also the Scots used to come over the borders to 

maraud, plunder and drag of the women folk. While us English are or were far too civilised to 

be doing any of that (I don’t think)”. 

 

Det vad Keith sade avspeglar de standardiserade åsikter som engelsmän förr i tiden hade om 

skottar, nämligen: ”underdogs”, ”vildar” ”ociviliserat folk”, och vilka verkar existera i en viss 

utsträckning och i betydligt förmildrad betydelse tills idag. Engelsk civilisation mot “getting a 

good snagging some times about being Scottish”. Tendensen finns att om skottar tar till 

humör för att beskriva engelsmän, då engelsmännen föredrar ironi för att beskriva skottar. Jag 

vet inte vilket som har starkare effekt, men personligen tycker jag att man förbättrar sin 

självbild genom att skratta ut någon. Däremot brukar man använda ironi, när man är 

välmedveten om sin överlägsenhet. Men skottar brukar ju skämta om sig själva också, så visst 

kan det vara så att de inte bryr sig om att vara lika ”civiliserade” som engelsmän, eftersom de 

är två olika folk. Skottarna verkar vara trygga i sin skotskhet och verkar inte känna något 

behov av att tilltala engelsmännen, eller överhuvudtaget bry sig om vad de tror och tycker om 

dem. Detta är en attityd som irriterar hos grannarna i söder. Jag anser att skottarna med flit 

försöker att gå engelsmännen ”på nerverna”, som äkta retstickor, som det ”olydiga” folket, 
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vilket inte längre kan formas. I ett möte mellan en skotte och en engelsman, blir 

engelsmannen den engelsmannen som civilisationen har gjort honom till, medan skotten blir 

ännu mer skotsk, kanske överdrivet ”skotsk”, av retsamhet, och p g a  utmaningen och viljan 

att sätta sig på tvären, som en kontrast till ”det engelska”. Den skotsk-engelska relationen kan 

vi därför försöka att beskriva på ett skämtsamt och ironiskt sätt, som dikotomin 

skotsk/engelsk, eftersom det är så de båda (mot)parterna ser sig själva. 

 

Jag bevittnade ömsesidiga beskyllningar som bara kan förekomma mellan grannar. Jag måste 

erkänna att jag ibland var full i skratt, då jag försökte vara så opartisk som det var möjligt, och 

var tvungen att ”bevittna” spydigheter som båda sidor ända tills idag verkar kasta på varandra, 

alltså ett äkta hat/kärlek förhållande. De två folken är dömda att leva på samma ö (sannerligen 

en stor ö, men ändå bara en ö), utan möjlighet att röra sig i andra riktningar än norrut, eller 

söderut, utan möjlighet att inte stöta på varandra och deras största ”underhållning” genom 

århundradena var att slakta och plåga varandra. Jag kan inte bortse från att se det ironiska i 

skotsk-engelsk historia. Det verkar vara så att de levde och lever som katter och hundar, 

ibland sams och ibland med vassa klor och tänder. Jag tycker att i grunden till all osämja 

mellan skottar och engelsmän verkade det ofta ligga ren avund. Naturligtvis var territoriella 

och tronanspråk inte mindre väsentliga, men kanske ligger förklaringen till den osämjan inom 

en grannekontext närmast sanningen, d v s en sådan kontext i makroskala.  

       Engelsmän i Skottland är en relativt väl utforskad grupp. Tidigare forskningar indikerar 

att engelsmän i Skottland ständigt blir påminda om kulturella skillnader. Det här kan 

naturligtvis orsaka problem i vardagslivet. Konstruktionerna av ”engelskhet”, rutinmässigt 

och genom växelverkan med ”skotskhet”, var ofta framställda just som exakta oppositioner 

till ”skotskhet”. Den här inställningen hjälper till att inse hur man kan förstå ”engelskhet” och 

”skotskhet”, samt den generella utvecklingen av nationell identitet. För många skottar 

fortsätter ”det engelska” att vara en nyckel till att kunna definiera ”det skotska” (McIntosh, 

Sim, Robertson, 2004). 

       För att förstå det ovannämnda frågade jag Francis om hans känslor gentemot engelsmän 

och han svarade att det här är en modern tid, så han antar att de är OK, då han inte tänker som 

en rasist. Men samtidigt påpekade Francis att han aldrig haft tid för engelsmän, eftersom han 

egentligen inte tycker om dem. Han sade dock att engelsmän ju bor i Skottland, och han antar 

att detta är OK. Det var mycket ”antagande” i hans svar. Som om han egentligen inte höll med 

sina uttalanden eller var osäker på vad jag ville höra. 
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9.2 Skotsk kultur i nutiden 

        Antropologer har ofta, och utan särskild eftertanke, behandlat kulturen som något tidlöst. 

Enligt textböckernas definitioner är den något som ”överförs från generation till generation”. 

Den deskriptiva konvention som benämns etnografisk presens innebär att samhällen och 

kulturer beskrivs som om dem befinner sig i nuet även om forskarnas fältdata hunnit bli ett 

kvartsekel gamla. Kanhända uppmärksammar man att förändringarna på sistone varit snabba 

och omfattande, av ett eller annat skäl (kolonialism, industrialisering, masskommunikationer), 

men dessförinnan är man ändå frestad att tänka sig att där det fanns något stabilt, ganska 

oföränderligt. Jag tycker att historia är levande så länge som vi vill minnas, och att vi är aktiva 

både som kulturbärare och som historiens bärare, eftersom vi väljer det vi vill minnas och det 

vi vill glömma. En människa är en kulturell, en samhällsvarelse, och en historisk varelse. 

 

Det var särskilt intressant för mig i vilken mån skotsk historia avspeglar sig i skottarnas 

dagliga liv. Och eftersom jag fick indikationer från mina informanter att när man talar om 

skotsk historia då lyfter man framför allt klanernas betydelse, så ville jag veta vad klaner 

betyder för dem, nu i dagens läge. 

 

Craig kommenterade detta med att säga att:  

 

  “...there is very little that ties the clans together due to the large influx of English and 

Europeans into Scotland which diluted our culture and added its own uniqueness. 

Unfortunately nowadays it is very hard to trace anyone's family lines back to ancient clans, 

due to the raping and pillaging that went on during the clearances and English invasion. This 

was their way of getting rid of the Scots!”  

 

Här blev jag trevligt överraskad av att Craig är en medveten kulturbärare, då just Lewellen 

påpekar, att alla kulturer redan är hybrider, så vad vi bevittnar idag är bara en hybridkultur 

som korsas med andra. Dessutom sker ju inte blandningen av kulturer i hela stycken, som att 

två kulturer slås ihop till en enda jättestor, utan snarare i smådelar, lite av det och litet av det. 

Hybridiseringen är istället baserad på en växelverkan mellan olika kulturer och kulturella 

komponenter. Dock anser jag här att i mötet mellan två kulturer av vilka den ena är dominant 

och den andra underlägsen (både vad det gäller politik och populationsstorlek), som engelsk 

och skotsk, så är influenserna från den underlägsna kulturen mindre. Den kulturella påverkan 

sker i mycket större skala från dominanta kulturen till den underlägsna. Tendensen finns att de 
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underlägsna kulturerna brukar vara, i det slutliga skedet av hybridiseringsprocessen, 

uppslukade av de dominanta.  

 

Däremot menade Francis att historien för honom är:  

 

“The past, clans are belonging to the memory of its past were things might work, things 

failed, much like the American Indians. Certain things are sacred ground to clan depending 

on its past time.”  

 

Alans påstående apropå historiens närvaro i hans liv var: 

 

“I know the history of my clan, as we were all branded sheep stealers in the old days. I am 

really proud of my surname and sure I belong to the Cluny clan. There are some members of 

my family with connection to Captain Scott - the famous explorer who went to the North Pole! 

Sure, I’m proud of the new establishment of Scottish Parliament, and also of the Scottish 

clan.”  

 

Tre olika skotska informanter och tre olika personligheter, dock en sak gemensam: minnet av 

Skottlands svunna storhetstider. För alla de tre är det uppenbarligen självklart att i det 

förflutna var Skottland stort, men i nutiden finns det inte mycket kvar av den gamla storheten. 

Precis som Craig sade, skotsk kultur blev influerad av andra kulturer, utspädd och försvagad. 

Kort sagt finns det inte så värst mycket kvar av det som var Skottland, nämligen - klaner, 

eftersom det som gjorde Skottland till skotsk var just klanerna. De verkar markera början och 

slut för en äkta skotsk kultur, vilken håller på att hybridiseras. Som Geertz hävdar: ”Small 

facts speak to large issues”, alltså att beskrivande analytiska djupdykningar på någon enstaka 

punkt här och där inom systemet kan säga något ganska väsentligt om dess helhet. Jag menar 

med detta att det finns en orsak till varför skottar vältrar sig i sitt lands storhetsminne. De 

behöver en referenspunkt till sin existens, och den punkten är stolthet över deras skotska 

kulturarv. Skotsk kultur är i väldigt hög grad rik på symbolik och symbolernas syfte är att 

erbjuda förståelse för skottarnas existentiella situation som människor. Då deras kulturbasis 

vilar i det förflutna och på det förflutna. Det är grogrund för existensen av skotsk kultur. Jag 

anser att den skotska kulturen kan komma att försvinna först då, när framtida generationer 

väljer att glömma sitt skotska historiska förflutna, eftersom att minnas det är en aktiv process. 

Allt vad som undanskuffas, faller i glömska. 
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        Det finns en väldigt viktig faktor som hjälper till att hålla kulturen levande, nämligen - 

symboler. Här får jag en övertygelse av att så länge som skottar använder sig av symboliken 

av de alla så kära och populära nationella symbolerna kommer deras kultur att överleva, 

eftersom symbolerna binder samman den skotska kulturen. De integrerar kulturen, skapar 

identifikation, bär på kulturens implicita mening, integrerar denna. Geertz ser detta fenomen 

som kollektivisering av värdena med hjälp av kulturbundna symboler och detta sker 

oberoende av om kulturens medlemmar är helt eller delvis medvetna om denna. Visserligen 

idag använder en majoritet av skotska män ofta kilt och blue bonnet både till fest och till 

vardag, men egentligen utan att förstå ”varför”; mer på grund av att kilten och blue bonnet är 

äkta skotska, och då ”bör” man använda dem. Naturligtvis uttrycker de på detta sätt sin 

”skotskhet”, sin kulturella särart. Sedan återstår den öppna frågan om hur många av skottarna 

som vet varför de använder sig av den nationella symboliken, vad den står för d v s hur många 

av de är medvetna kulturbärare och hur många av de ”endast” automatiskt följer kulturella 

koder och normer. Det kan lika gärna vara så att många skottar använder sig av den nationella 

symboliken, då de oförnekligen anser sig ha s a s en kulturellt betingad rätt till den. Men att 

egentligen kanske inte alla skottar är fullkomligt medvetna om vad symbolerna står för i 

någon bredare historisk och kulturell kontext. Jag grundar mina slutsatser på att t ex en av de 

skotska nationella symbolerna som anses vara som mest skotsk, nämligen kilten, inte är mer 

än 200 år gammal. Likaså tartanmönster som visserligen fanns sedan många århundraden, 

men blev tillskrivna olika klaner först på 1800-talet. Det är nästan ironiskt att kilten och 

tartans popularitet är betydligt större än Saltire och Thistle, som verkligen står för den äldsta 

kända skotska symboliken med sina rötter i tider, då det skotska riket grundades. 

       Språket är en aktiv del av det kommunikativa systemet, och dess roll är att skapa 

förståelsens referensramar. Varje nation innehar sin språkliga unikhet, vilken avspeglar, 

genom språkliga nyanser, folkets nationella karaktär. Språket är en del av levande identitet, då 

det används på alla nivåer av folkets dagliga liv. Om någon dominant nation vill utplåna en 

annan nations identitet går den först till angrep mot det underkastade folkets språk – genom 

att förbjuda dagligt bruk av detta språk. De skotska dialekterna hålls dock levande genom just 

dagligt bruk av dessa. Däremot kan man bara gissa vilket öde gaeliskan går till mötes, 

eftersom det för varje generation blir färre och färre skottar som är intresserade av att lära sig 

och använda detta språk. 

        En del av problemet med att definiera begreppet ”identitet” i en antropologisk kontext är, 

enligt Lewellen, att begreppet används i åtminstone tre olika sammanhang: för det första i 

anslutning till hur en individ uppfattar sig själv, för det andra hur individen uppfattas av 
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andra, samt för det tredje hur individen uppfattas av antropologen. Här blev jag fundersam om 

en skotte iklädd kilt i USA skulle bli kallat för en britt. Och blev tveksam, då kilten är ett 

klädesplagg så pass mycket associerat med skotskhet att det aldrig skulle bli en fråga om en 

engelsman. Men en skotte skulle bli kallat en britt i t ex Indien. En skotte är ”en skotte” för 

sig själv, aldrig ”en engelsman”, men eventuellt ”en britt”, och ingen tvekan om detta. Det 

skulle vara en personlig förolämpning att kalla en skotte för engelsman, eftersom varje skotte 

är fullständigt medveten (i sina kulturella föreställningar) om sina kulturella olikheter från 

övriga britter, särskilt från engelsmän. En skotte har en väldigt stark nationell identitetskänsla.  

 

Relationen mellan makt och etnicitet är ganska komplicerad. Den dominerande gruppen av 

människor i ett samhälle tenderar att definiera andra grupper som etniska. Lewellen tar upp 

exemplet med England, där engelsmännen inte utgör en etnisk grupp, medan pakistanier eller 

jamaicaner definieras som etniska grupper i England. Jag anser att likaså skottar är etniska i 

Storbritannien, då de alltid betonar sin etniska särprägel. Etnicitet enligt Lewellen är alltså en 

fråga om grad i två avseenden: för det första graden med vilken människorna själva upplever 

en känsla av gemensam identitet, vilket kan vara intensivt eller inte alls, och för det andra 

graden av upplevd olikhet från andra omgivande grupper, vilket stämmer väl i skottarnas fall. 

Deras känsla av gemensam identitet är väldigt stark och yttrar sig intensivt framför allt med 

hjälp av kulturell symbolik, samt traditioner, seder, bruk, de skotska dialekter och det gaeliska 

språket. Oavsett var de befinner sig geografiskt sett, förknippas skottarna av andra med 

Skottland. 

       Lewellen hävdar att etnicitet och nationalism ofta överlappar varandra: båda lägger vikt 

vid gemensamt ursprung, båda skapas utifrån en känsla av olikhet och i relation till andra 

etniska grupper eller nationer, och båda använder ofta en slags gemensam 

släktskapsterminologi för att förklara sitt ursprung, som t ex ”faderslandet” eller 

”moderslandet”. Lewellen menar att till skillnad från etnicitet innefattar nationalism antingen 

en koppling till en stat, en önskan att bilda en stat eller att åtminstone erhålla någon form av 

självständighet inom en stat.  

 

Det var frestande att granska om det är så i verkligheten. Jag ställde frågan om eventuella 

framtida utsikter för Skottlands oavhängighet som ett land. 

 

Alan besvarade detta med: 
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“…to the question about having independence from the rest of the UK. The answer is no. We 

could never survive being such a small nation.”  

 

Och Francis’ svar blev: 

 

“Scotland is independent, has own government now.” 

  

På grund av dessa svar anser jag att skottarna är väldigt rationellt tänkande människor. 

Oavhängighet - ja, men endast till en viss gräns. Jag tror det handlar i större mån om en 

kulturell oavhängighet på regional nivå, och detta verkar vara viktigt att bli accepterad för av 

framför allt engelska styrande myndigheterna. Eftersom i praxis avsaknaden av kulturellt 

erkännande är förknippad med en viss social underprivilegiering. Skottland fick 1999 ett visst 

erkännande genom återbildandet av skotskt parlament. Alltså stämmer Lewellens 

nationlismteori väl till punkt och pricka i praxis, eftersom skottarna fick ”någon form av 

självständighet inom en stat”. 

 

 

10. Sammanfattning 
 

Jag har i den här uppsatsen visat att skotsk nationell identitet och klanväsendet är intimt 

förknippade med varandra, och de flesta skottar är stolta över sin klantillhörighet och dess 

kopplingar till den nationella identiteten. Jag har också visat på att skottarna är ett folk som 

envist håller fast vid sina åsikter och många av dem känner ett behov att hävda sin skottiskhet. 

De håller hårt på sin identitet och påtalar gärna på vilket sätt de skiljer sig från engelsmännen. 

Skottarna värnar om sina regionala skillnader, olika seder och traditioner, dialekter och det 

gaeliska språket. Deras inställning till grannen i söder är inte lätt att fånga i en entydig formel, 

men det är onekligen så att man i samtal med människor i olika samhällsklasser och från olika 

landsändar kan finna butter misstro eller lätt förakt eller verklig antagonism – men som 

underström förmodligen ibland en inte alltid erkänd avund sinsemellan. 

      Dessutom har jag visat att Geertz och Lewellens teorier passar väl in på det som mina 

informanter sade. Det som framför allt förenar skottarna är kärleken till hemlandet och en 

stark känsla av samhörighet och nationell identitet. Det är dessa känslor som tillsammans i 

stort sett utgör grunden för den rivalitet som skottarna känner gentemot engelsmännen. 
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Självhävdelsebehovet är starkt och på många sätt kanske berättigat, liksom en viss bitterhet. 

Grogrunden för skotsk nationalism är inte bara missnöje med att styras från London - den är 

också stolthet över ett kulturellt arv med en avgjord om inte absolut egenart. Sett från 

kulturellt perspektiv finns det ett nationalmedvetande, som går över alla politiska gränser, och 

som är starkt och säkert byggt på den alldeles oförnekliga skotska unikheten.  

       Skottland är inte bara säckpipor och klanväsende, men det är också säckpipor och 

klanväsendet: ett land med en mångfald av seder och uppfattningar och institutioner, egen 

natur, eget byggnadssätt, egna regementstraditioner, särpräglade idrotter och danser, ett starkt 

särskiljande sätt att tala och även att uppträda. Allt detta är också och framför allt Skottland. 

Kanske är det detta som vi kan ha anledning att komma ihåg i fråga om hela Skottland, att det 

är ett land med egna traditioner och pittoreska sedvänjor. Jag strävade efter att lyfta upp 

dagens betydelse av Skottlands sociopolitiska historia för skotsk identitet, eftersom skotsk 

kultur oförnekligen är förankrat i det förflutna och dennes väsende bygger på föreställningen 

om vad Skottland en gång i tiden var. Klaner och allt det som kopplas samman med deras 

väsen ligger till historisk grund för skapande av Skottland och just därför är föremål för 

skotsk stolthet och nationell sentimentalitet. Utan klanväsende skulle Skottland inte vara det 

land som det är idag, kanske skulle det inte ens ha blivit till. Jag håller med Francis att klan 

betyder allt, helig grund till allt som är äkta skotskt. Klanen markerar början och slutet för det 

som anses vara den äkta skotskheten. Säckpipornas nostalgiska toner fångar och fascinerar 

fortfarande, då de verkar eka från det förflutna - som en påminnelse om heroiska tider av 

Skottlands svunna storhet. Allt som rör högländerna har än idag en dragkraft och karisma som 

onekligen fängslar och berör.  

     Avslutningsvis, hoppas jag att genom min uppsats kommer jag att bidra till en förbättrad 

förståelse och djupare inblick i det unika med den skotska kulturen. 
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Informationen fanns tillgänglig 20050110 klockan 16.05 

 

 

Fältinformanter: 

 
Alan – 35 år, skotte, köksmästare, Skottland 

Craig – 32 år, skotte, biträdande förvaltare, Skottland 

Francis – 38 år, skotte, egen företagare, Skottland 

Keith – 35 år, engelsman, agrotekniker, England 
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