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    “Freedom is best, I tell thee true, 

                                Of all things to be won, 

            Then never live within the bonds of slavery, my son.” 

                                    

 

                (Ur farbrors, prästen av Dunipace, lära till den unge William Wallace) 
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Inledning 
 

“To the immortal memory of 

Sir William Wallace 

Scottish patriot born at Elderslie Renfrewshire circa 1270 A.D. who from the year 1296 fought dauntlessly 

in defence of his country’s liberty and independence in the face of fearful odds and great hardship being 

eventually betrayed and captured brought to London and put to death near this spot on the 23rd August 

1305.  

His example heroism and devotion inspired those who came after him to win victory from defeat and 

his memory remains for all time a source of pride honour and inspiration to his countrymen.” 1

 

Sir William Wallace – ”The Guardian of Scotland” – var antagligen en av de största skottar 

som någonsin har levat, inte endast under hans egen livstid, men också för eftervärlden. 

Wallace-myten är lika viktig som vad denne man hade uppnått själv. Man kan fråga någon 

person från någon nation på vår planet om de har någon nationell hjälte som denna nations 

folk ser upp till? Det kan finnas många exempel, men svaret blir alltid jakande. Och på 

samma vis är det i Skottland, det finns flera exempel, men Wallace ses allmänt sett, av skottar 

själva, som den skotska patriotismens far, och mannen som dog medan han försökte stoppa en 

aggressiv invaderares intrång in i hemlandet. Varför är just denne skotske nationalhjälte så 

viktig? Wallace verkar vara just denne man som skottar identifierar som bärare av alla de 

egenskaper som är säregna och karakteristiska ”skotska”. Och just detta faktum gör den 

myten mycket mer intressant. 

       De skotska hjälte-myterna i Skottland, som i hela världen, är resultat av historien, men de 

skapar också själva historia och får därmed verkningar, som i viss mån är skilda från deras 

ursprungliga avsikt; dessutom är de det stoff som bildar de psykologiska och emotionella 

inspirationskällorna för människors övertygelser, och handlingar. Myter har visserligen alltid 

funnits och kan identifieras i de flesta samhällen. Men myterna fick en ny funktion i och med 

det moderna massamhällets framväxt och ”nationaliseringen av massorna”, en process som 

sköt fart på allvar i Europa och Nordamerika under 1800-talet. Deras uppgift blev inte endast 

att forma det nationella medvetandet utan också att sprida budskapet till om inte hela så 

åtminstone större delen av en befolkning. I vår nutid är det nationella medvetande - 

                                                 
1 Från en platta på fasaden av St. Bartolomews kyrka i London – den ursprungliga platsen där William Wallace 
den 23 augusti 1305 blev avrättat (Magnusson 2000:157), kan beskådas på www.walkforwallace.com under 
rubriken ”Plaque”. 

 1

http://www.walkforwallace.com/


nationalismen åter på frammarsch, vilket kan förefalla paradoxalt i en tid då nationalstaten 

dödförklaras. Över hela världen hörs krav på nationell självständighet för etniska grupper och 

politiska och religiösa minoriteter. Nationalismen gör sig allt bredare också i stabila, västliga 

demokratier som Storbritannien. För dess anhängare är nationen en naturlig och självklar 

gemenskap, som varit grunden för demokrati, solidaritet och välfärd. Detta utgör del av den 

nationella mytbildningen, och i dagens situation närmast ett exempel på ”neonationalism”.  

 Det brittiska öriket har präglats av att både vara en integrerad del av europisk historia och 

att befinna sig utanför i ”splendid isolation”. Det brittiska nationalstatsprojektet, av vissa 

beskrivet som ett imperieprojekt, är en sen företeelse i jämförelse med de brittiska nationernas 

långa historia. Det går tillbaka till 1707 års union mellan England och Skottland. 

Storbritannien kan alltså i sig ses som en imperiestruktur, bestående av England, Skottland, 

Wales och Nordirland (Ulster), medan det katolska Irland gjort sig fritt. I Skottland efter det 

att unionen med England kommit till stånd 1707 hade en assimilationsprocess inträtt. Landet 

hade visserligen upplevt en egen lysande kulturell blomstring, och likaså en kommersiell. 

Men efter hand vaknade så ett nytt slags skotskt nationellt medvetande, som inte nöjde sig 

med stolthet över att landet var profilerat som turisttillhåll. Det uppstod fler och fler 

anledningar till missnöje. Skottland hade föga medbestämmanderätt i egna frågor, och man 

retade sig över det sätt på vilket skotska angelägenheter rentav negligerades i parlamentet. 

Under de senaste årtiondena har tendensen varit att om allbrittiska företag drabbades av 

neddragning av verksamheten brukade de i första hand låta det gå ut över sina skotska 

anläggningar. Den skotska stadsarbetslösheten skapar i sin tur en mångfald av sociala problem 

inkluderande narkotikaproblem, överkonsumtion av alkohol, stor brottslighet o a. Det råder 

också oro och bitterhet i Skottland över alla militära installationer för NATO:s räkning på 

skotsk mark, skotska vatten och på känsliga ställen; med kärnvapenbestyckade ubåtar i 

Clydemynningen och angränsade vatten och baser ute på de yttre Hebriderna. Allt som allt – 

påpekar mina informanter - kunde situationen vara ljusare i Skottland.  

 

Härmed skulle jag vilja uttrycka min tacksamhet till alla de som bidrog till att denna studie 

blev genomförd och nedskriven: till mina vänliga informanter: Alan, Malcolm, Cameron och 

Keith, till hjälpsamma och inspirerande: min handledare Åsa Nilsson Dahlström och 

studierektorn Björn Alm, samt till alla andra som var mig behjälpliga under studiens gång. 

Tack ska ni ha alla för er hjälp, för er tid samt för er vänlighet! Lang may yer loom reek!2

                                                 
2 Sk.-gael.: ”Måtte er skorsten ryka länge” – en mest typisk skotsk lyckoönskning. 
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Syfte och problematisering 

 

I min studie ämnar jag undersöka skotsk nationalism och regionalism, samt hur de är 

relaterade till varandra. Valet av de ovannämnda tyngdpunkterna i behandlingen av den 

skotska kulturen blev styrd av mina informanter. De styrde riktningen i vilken min studie 

svängde. Jag kommer också att granska hur och om Turner, Lévi-Strauss, Anderson, 

Hobsbawm, och Hettnes teorier om: riter, myter, nationalism, etnonationalism, 

protonationalism, och regionalisering fungerar i det skotska fältet. Inte mindre viktigt känns 

det för mig att betona betydelsen av hjälte-myter, specifikt Wallace-myten för skottar, som ett 

sätt att bättra på förståelsen för den skotska nationalismen. 

 

Syften med denna studie är följande: 

 

 att granska hur skotsk nationalism och regionalisering relaterar till varandra 

 att lyfta upp Wallace-mytens betydelse och väsen för upprätthållande av det skotska 

nationella medvetandet och belysa faktorer liggande bakom denna myt 

 att undersöka hur Turner, Lévi-Strauss, Anderson, Eriksen, Hobsbawm, och Hettnes 

teorier fungerar i det skotska fältet 

 att bidraga till en förbättrad förståelse och djupare insikt i den skotska nationalismen  

 

 

Metod och fältinformanter 
 

UFältinformanterU: 

Alan – 36 år, skotte, Glasgow, Skottland 

Malcolm – 42 år, skotte, Inverness, Skottland 

Cameron – 39 år, skotte, Edinburgh, Skottland 

Keith – 36 år, engelsman, York, England 

 

Denna studie är en vidareutveckling av min C-uppsats – ”Det modiga Skottland. Skotsk 

nationell identitet och klanväsende” (Linköpings universitet). Min studie bygger på 

sociohistoriska, empiriska fakta, samt på intervjuer i form av mail och online forum (som är 

länkat till webbsidan www.walkforwallace.com), 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 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  personliga fakta inte presenterades i 

texterna. 

       Intervjuer samt diskussioner har varit mycket givande och intressanta. Vissa av 

diskussioner var verkligen heta, särskilt de som handlade om dagens politik i Skottland och 

Storbritannien generellt. Mina informanter gav mig mycket mer än endast tillfredställande 

information som jag sökte efter, de gjorde mig uppmärksam på vissa områden inom politiken 

och det sociala livet som är väsentliga för skottar. Jag fick ett starkt intryck att politiken är ett 

dagligen närvarande ämne hos en majoritet av skottar. Öppenhet, vänlighet och hjälpsamhet – 

egenskaper som verkar vara medfödda hos många ”britter” - bidrog till att det blev relativt lätt 

att komma åt den sort av information som jag strävade efter. Kvaliteten på informationen som 

jag fick ur intervjuerna var totalt oberoende av informanternas politiska engagemang. Jag fick 

en mångsidig och gedigen information från dem alla. 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, särskilt 

när man diskuterade patriotism samt politik och förväntades att visa upp sin ställning i frågor. 

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

den typ av antropologisk undersökning som jag ämnade genomföra och som passade bäst till 

mina syften med uppsatsen. Jag hittade litteratur som var användbar till min uppsats och det 

fanns väldigt gott om basmaterial. Jag gick igenom materialet i tematisk ordning och valde ut 

de böcker och artiklar som avhandlade ämnena: riter, myter, nationalism, samt regionalism. 

Jag försökte lägga tyngdpunkten på den skotska nationalismen och regionaliseringens relation 

till varandra. En annan intressant infallsvinkel var enligt mig betydelse av Wallace-myten för 

skottarna, eftersom det var just från de som jag fick informationen om ”Walk for Wallace” – 

projektet. 

        Jag har medvetet undvikit att forska närmare kring den ”skotska” etnonationalismen, 

eftersom forskningsområdet i sig skulle vara så pass omfattande att det kunde vara behandlat i 

flera separata studier. Skottarna, såsom de flesta andra kulturer, är ju inte ”rena” etniskt sett, 

de är kulturella hybrider eftersom de ursprungliga invandrarna - irer, assimilerades med 

pikter, angler, britter, saxar, nordmän o s v. Alltså är dagens skottar produkten av 
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månghundraåriga etniska korsningar. Dessutom måste man räkna in också alla folk som 

invandrade till Skottland från olika världsdelar. I dagens Skottland lever, vid sidan om 

skottarna, folk från många olika kulturer som är brittiska medborgare, och likaså själva 

britterna bestående av engelsmän, walesare och irländare. Jag skulle helst kalla dagens 

Skottland en multikulturell region med den dominanta skotska kulturen (dock också influerad 

av den engelska), eftersom jag inte ämnar etnifiera alla folk som bor i Skottland. Allt detta är 

orsaken till att det uppstod brist på motiveringen för att vidareutveckla den skotska 

etnonationalistiska problematiken, samtidigt som själva idén väckte starkt tvivel i mig.  

       Jag insåg tidigt, redan under genomförandet av de första intervjuerna, att en bra förståelse 

av det nutida läget i Skottland är omöjligt utan ett grundläggande kännedom av den skotska 

självständighetskampens historik, eftersom den påverkade den socialpolitiska utvecklingen i 

landet under många sekel och är ständigt närvarande i det skotska mentalitet, samt i de 

skotska traditioner, seder och bruk. Jag bestämde mig för att belysa i denna studie de 

historiska fakta – tagna ur den skotska självständighetskampens historik – vilka spelar 

nyckelroller för skottarna, för att en läsare ska få en möjlighet att förstå i större mån dagens 

skotsk nationalism, samt den konfliktfyllda, komplexa situationen mellan Skottland och 

England. Mitt val av de historiska händelserna blev styrd av den vikten, vilken mina skotska 

informanter lade på dem, samt att just de historiska fakta blev också betonade av de 

författarna av vilkas verk använde jag mig under min studies gång.  

 

I min studie strävade jag efter att vara så objektiv som det var möjligt, fastän en ren mänsklig 

faktor inom mig ibland tillät mig att dras in känslomässigt i den skotska världen, som är så 

präglad av romantiska, modiga hjältar samt av arbetslöshet och storstädernas 

brottslighetsproblem. Men detta, anser jag, bara hjälpte mig att försöka se den skotska 

verkligheten såsom genom skottarnas ögon och att försöka känna meningen av deras 

nationella medvetande såsom genom deras hjärtan. 

 

 

Disposition 
 

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

avsnitt som innehåller teorier om riter, myter, nationalism, etnonationalism, protonationalism, 

samt regionalism. Efter detta kommer kapitel där jag behandlar den skotska 
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självständighetskampens historik upp till året 1746 som markerar slutet på ”det gamla 

Skottland”. Därefter följer en del som handlar om den nya tidens skotska 

självständighetskampens historik. Därnäst kommer kapitel handlande om den skotska 

nationalismens inre väsen, samt dennes yttringar och tendenser. I detta kapitel framställer jag 

också den slutliga analysen, där jag presenterar, och analyserar det nutida skotska nationella 

medvetandet, regionaliseringsprocessen samt ovannämnda teorier knutna till empiriska fakta. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

 

 

Teorier  
 

Uppsatssyftet uppfylls med hjälp av följande teorier om riter, myter, nationalism, 

entonationalism, protonationalism, och regionalism: 

 

Turners teori om riter 

      Turner påstår att ritualerna gör något för människan vid viktiga tillfällen i livet, i det att vi 

blir hjälpta att handskas med känslor och dylikt (t ex vid en begravning). För honom skapar 

religion, myt och rit ordning i kaos och ritualen gestaltar myten. Turner framhåller ritualernas 

samhällsfunktion där ritualerna hjälper oss att fortsätta som funktionsdugliga 

samhällsmedlemmar. Han påvisar att anledningen till att riter är så rika på symbolik är att 

deras syfte är att erbjuda förståelse för vår existentiella situation som människor – inte att ge 

moraliska rättesnören eller information om verkligheten i vetenskaplig bemärkelse. Turner 

gör en distinktion mellan riter, vilka karaktäriseras av att de är åtföljda av en förändring i 

social status och ceremonier vilka alltid bekräftar en redan innehavd social status (Turner 

1967:passim).  

 

Lévi-Strauss’ teori om myter 

      Myterna analyseras alltid i sin kulturella kontext. Lévi-Strauss utgår från hypotesen att 

mytiska ämnen endast kan förstås mot bakgrund av den helhet i vilka de ingår och deras 

relativa plats i denna helhet. Myterna möjliggör tänkande genom att klä universella strukturer 

i ett bestämt bildspråk, de bearbetar människors existentiella frågor. Myterna kan förefalla 

arbiträra, absurda, meningslösa och fantasifulla men vissa motiv återkommer världen över. De 

indikerar att bortom oordningen finns det en ordning. För Lévi-Strauss försöker inte den 
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mytiska spekulationen upptäcka vad som är äkta och verkligt utan att rättfärdiga verklighetens 

tillkortakommande. Avsikten med en myt är att tillhandahålla en logisk modell som är 

kapabel att övervinna en motsättning – något som förstås är en omöjlighet om motsättningen 

är verklig. Lévi-Strauss påpekar att myter verkar i människors medvetande utan att dessa är 

medvetna om detta faktum (Lévi-Strauss 1978:4ff). 

 

Andersons teori om nationalismen 

      För Anderson är nationen ”ett imaginärt politiskt samhälle”. Det är imaginärt därför att 

medlemmarna av även de minsta nationerna knappast känner alla de andra medmänniskorna, 

men ändå finns det en djup känsla av gemenskap i samhället. Nationer är också imaginära 

därför att de knappast bygger på en historisk sammanhållning, snarare uppstod samhörigheten 

därför att det inte fanns någon innan. Detta skapar något av en paradox: medan nationalisterna 

tror att deras passioner är djupt rotade i historien, så betraktar historikerna nationen som en 

modern uppfinning, som en arvinge till två sekler av historisk förändring. Men trots detta 

föreställer sig medlemmarna av en nation utgöra en gemenskap. Enligt Anderson uppfattas 

nationen som en gemenskap eftersom nationen, oaktat den faktiska ojämlikhet och 

exploatering som kan råda, alltid betraktas som ett djup, horisontell kamratskap. I sista hand 

är det detta broderskap som under de gångna två seklerna gjort det möjligt för så många 

miljoner människor att inte så mycket döda som att villigt dö för sådana begränsade 

föreställningar (Anderson 1992:114ff).  

 

Eriksens teorier om etnonationalismen 

      Eriksen menar att för att etnicitet ska uppstå måste grupperna ha ett minimum av kontakt 

med varandra, och de måste hysa föreställningar om att den andra gruppen är kulturellt 

annorlunda än den egna. Om dessa villkor inte är uppfyllda, finns ingen etnicitet, eftersom 

etnicitet till sin natur är en aspekt av en relation, inte en egenskap hos en grupp. Detta är en 

central poäng. För Eriksen är etnicitet en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som 

uppfattar sig själva som kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper med vilka de 

har ett minimum av regelbunden interaktion. Etnicitet kan också definieras som en social 

identitet (baserad på kontrast till andra) kännetecknad av metaforiskt eller fiktivt släktskap. 

Eriksen påpekar att etniska grupper tenderar att hålla sig med myter om ett gemensamt 

ursprung, och de har nästan alltid ideologier som uppmuntrar endogami, men den praktiska 

betydelsen av dessa kan variera kraftigt (Eriksen 1993:22). Etniska identiteter är varken rent 

tillskrivna eller rent uppnådda: de är bådadera. De är klämda mellan situationsbestämt urval 
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och utifrån påbud. Eriksen påstår att etniciteten bestäms av storskalliga historiska processer 

och maktskillnader inneboende i samhällstrukturen. För att upprätthålla den etniska 

identiteten under perioder av förändring behövs en etnisk symbolik som hänvisar till ett 

gammalt språk eller släktskapssystem, till en gammal religion eller livsstil. Etniska identiteter 

kan uppfattas som uttryck för ett metaforiskt släktskap. (Eriksen 1993:89). Etniska grupper är 

per definition mer eller mindre avskilda, men de är medvetna om – och står i kontakt med – 

medlemmar av andra etniska grupper. Dessa grupper eller kategorier är dessutom i viss 

mening skapade just genom denna (det är gränserna mellan kulturer som skapar skillnader och 

inte tvärtom) (Eriksen 1993:19). 

      Nationalismen är en teori om politisk legitimitet som fodrar att etniska gränser inte korsar 

politiska gränser. Erikson betonar att båda etniska och nationella identiteter är konstruktioner; 

de är inte ”naturliga”. Han menar att nationalismen hämtar sin kraft ur sin kombination av 

politisk legitimitet och känslomässig styrka. Politiken kan inte vara alltigenom instrumentell, 

att den alltid måste använda symboler med förmåga att skapa lojalitet och en känsla av 

tillhörighet (Eriksen 1993:128). Nationalismen erbjuder säkerhet och skenbar stabilitet i en tid 

då människors livsvärldar fragmenteras och många rycks upp från sina rötter. Eriksen hävdar 

att ett viktigt mål för den nationalistiska ideologin därför är att återskapa en känsla av helhet 

och kontinuitet med det förflutna; att överskrida den alienation, den klyfta mellan individ och 

samhälle som moderniteten fört med sig (Eriksen 1993:132). Nationalism och etnicitet är 

besläktade begrepp och de flesta nationalismer har en etnisk prägel. Men Eriksen 

uppmärksammar att rent begreppsligt är distinktionen mellan nationalism och etnicitet lätt att 

dra, så länge vi håller oss till definitionernas formella nivå. En nationalistisk ideologi är en 

etnisk ideologi som kräver en stat å en etnisk grupp vägnar. Eriksen påvisar att i praktiken kan 

dock denna distinktion vara högst problematisk, t ex vissa kategorier av människor kan 

befinna sig i en gråzon mellan nation och etnisk kategori. Medan vissa av deras medlemmar 

vill uppnå fullt politiskt oberoende inskränker sig andra till att kräva språkliga eller andra 

rättigheter inom en befintlig stat. Huruvida kategorin är en nation eller en etnisk grupp beror 

på vem man talar med. Dessutom kan nationell och etnisk tillhörighet variera beroende på 

situationen (Eriksen 1993:148f).  

 

Hobsbawms teorier om protonationalismen 

      För Hobsbawm är ”nationell patriotism”, ett begrepp så fjärran från flertalet människors 

verkliga erfarenheter, en mäktig politisk kraft. Han hävdar att det tydligen inte har varit nog 

att vädja till de allmängiltiga erfarenheter som människor gör genom att tillhöra grupper och 
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erkänna varandra som medlemmar av kollektiv eller samfund, samtidigt som de betraktar 

andra människor som främlingar. Enligt Hobsbawm beror detta problem på att den moderna 

nationen, antingen i form av en stat eller som ett kollektiv med ambitionen att bilda en stat, till 

både storlek och natur skiljer sig från de faktiska samfund som människorna har identifierat 

sig med under större delen av sin historia, och denna nation ställer helt andra krav på dem. 

Han påpekar att nationen är, med Andersons lyckade formulering, ”en imaginär gemenskap”; 

en sådan kan utan tvivel fås att fylla den känslomässiga tomrum som blir kvar sedan verkliga 

mänskliga samhällen har gått tillbaka eller upplösts eller blivit otillgängliga. Hobsbawm 

menar att ett skäl till att människorna kan vilja önska sig just den här sortens ersättning för 

förlusten av verkliga samhällen kan vara att stater och nationella rörelser på många håll i 

världen har kunnat mobilisera vissa slags kollektiva samhörighetskänslor som redan har 

funnits, och de har kunnat passa ihop med moderna stater och nationer. Sådana föreningsband 

kallar Hobsbawm ”förnationella” eller ”protonationella” (Hobsbawm1998:65f). Enligt 

Hobsbawm är det mest avgörande kriteriet på protonationalism medvetenhet om att tillhöra 

eller att ha tillhört en bestående politisk enhet. Det starkaste protonationella murbruk han 

känner till är utan tvivel medlemskap i ”en historisk nation”, särskilt om den stat som utgjorde 

ramen för den senare ”nationen” var förknippat med en speciell statsnation som t ex den 

engelska (Hobsbawm1998:97). Hobsbawm påpekar att protonationalistiska grupper (s k 

etnonationalistiska rörelser) har per definition politiska ledare som hävdar att de har rätt till 

egna nationsstater och inte bör ”styras av andra” (Hobsbawm 1998:51ff). 

        I vissa fall väljer ett folk en etnisk religion (en ”civil religion”), därför att det redan från 

början upplever en skillnad mellan sig självt och grannfolken eller grannstaterna. Viktigaste 

skälet till att folket behöver en civil religion (”patriotism”) var att de allt oftare behövde kräva 

mer än enbart passivitet från sina egna. Hobsbawm visar också på att ett posttraditionellt 

samhälle är ett samhälle där det sker något speciellt med traditionerna. Och traditioner hänger 

inte samman med tid. Tradition är när man påstår att det finns en sanning i bestämda former 

för rituell praxis. Hobsbawm påpekar är det typiskt att det just var de industriellt moderna 

samhällena i Europa som började tala om ”traditioner”. Där gjorde de i en sådan omfattning 

att man kan tala om att de ”uppfann traditioner”. Den ideologi som satte dessa nyuppfunna 

traditioner i politiskt system var nationalismen (Hobsbawm 1998:passim).  

 

Hettnes teorier om regionalismen 

      Enligt Hettne är regionalisering en viktig global process, vilket innebär skapandet av 

makroregioner eller världsregioner som nya politiska strukturer. Han ser globalisering i 
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huvudsak som en ekonomisk process, medan han däremot tolkar regionalisering som en 

överstatligt organiserad politisk reaktion mot denna. Hettne hävdar att den framtida 

världsordningens utformning, liksom nationalstatens roll i denna ordning, bestäms dels av det 

intrikata samspelet mellan dessa båda processer, dels av nationella och etniska reaktioner på 

dem (Hettne 1998:399). Däremot när det gäller den ekonomiska utvecklingsprocessens 

inverkan på samhället gör Hettne en distinktion mellan å ena sida den funktionella och, å 

andra sidan, den territoriella utvecklingsprincipen. Den funktionella principen präglar det 

dominerande utvecklingsparadigmet: ekonomisk tillväxt som en konsekvens av ekonomisk 

specialisering och arbetsfördelning mellan regioner och världsdelar. Problem med regional 

underutveckling ses i detta perspektiv som tillfälliga obalanser, vilka med tiden rättas till. Alla 

kan emellertid inte invänta tidens läkande effekt. Från den drabbade regionens utgångspunkt 

framstår detta förhållande snarast som en ”intern kolonialism” som föder politiska 

motrörelser, ofta i etnopolitikens eller nationalismens form. Den territoriella principen 

däremot fäster större avseende vid enskilda regioners och lokalsamhällets allsidiga och 

”hållbara” utveckling, en utveckling som måste vara konsistent med olika regioners kulturella 

och ekologiska särart. Sammanhanget mellan dessa två utvecklingsprinciper å ena sidan, och 

nationella och etniska konflikter å den andra, är lätt att se. Etniska och nationella grupper är 

oftast lokalt förankrade i ett territorium, och den kulturella identiteten sammanhänger intimt 

med en viss regions ekologiska egenheter och en viss typ av resursutnyttjande. En 

utvecklingsprocess som hotar regionens ekologiska system och naturresurser är således också 

ett kulturellt hot mot den etniska grupp som lever i denna region och vars ”etnoutveckling” är 

intimt förknippat med regionens egen utveckling. (Hettne 1998:401f). För Hettne innebär 

begreppet regionalisering dels sådana förändringar av världsordningen som leder till ökat 

manöverutrymme för sammanslutningar av stater och andra politiska eller ekonomiska aktörer 

på den regionala nivån, dels framväxten av överstatlighet och en regional identitet. Hettne 

menar att nationalstaterna må vara emotionellt betydelsefulla men har förlorat sin gamla 

betydelse som ekonomiska system, som ”nationella ekonomier” vilka kan kontrolleras och 

styras med hjälp av nationell ekonomisk politik (Hettne 1998:421). 

      Mikroregionalism är en annan typ av subnationell reaktion på globaliseringen och 

nationalstatens kris. Mikroregionalismen negligerar staten snarare än utmanar den, varför 

konflikten, förutsatt att det handlar om ett demokratiskt och öppet samhälle, inte behöver bli 

djupgående. Mikroregionalismen utmanar visserligen nationalstaten, men det är mera sällan 

som detta leder till en våldsam utbrytning. Den politiska rationaliteten bakom är en annan. 

Antingen sker en konstitutionell anpassning, eller också sker en odramatisk uppdelning 
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(Hettne 1998:401f). För Hettne är mikroregionalismen i sig en funktion av övergången från 

nationellt suveränitet till någon form av överstatlighet och därmed sammanhängande 

uppluckring av nationalstaten. Han menar att när det gäller den mer konfliktladdade 

etnonationalistiska konflikttyper har den regionala organisationen som konfliktlösare 

potentiellt särskilda förutsättningar som såväl nationalstaten som det multilaterala systemet 

saknar (Hettne 1998:420f). 
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Den skotska självständighetskampens historik I 

 
För att en läsare ska kunna förstå bättre det nutida spänningsläget mellan England och 

Skottland måste man helst gå femton hundra år tillbaka i tiden, till århundradet efter den 

anglosaxiska erövringen av de brittiska öarna på 400-talet. Efter romarrikets fall fick 

germanska stammar (framför allt angler och saxar) fri passage för sin expansion. De 

germanska erövrarna hade då trängt den keltiska urbefolkningen norr och väster ut, och en av 

de invaderade stammarna, anglerna – den som i sinom tid skulle ge sitt namn åt landet, 

England – hade utsträckt sitt välde ända till den bördigaste och mest tillgängliga delen av 

senare tiders Skottland, kustlandet mellan floden Tweed och Firth of Forth. Strax söder om 

fjorden anlade de en fästning på en hög klippa – början till Edinburgh (Magnusson 2000:39).  

      På resten av det nuvarande skotska området bodde däremot keltiska folk. Söder om Clyde 

bodde britter; norr om floden, i nuvarande grevskapet Argyll, hade ett annat konungarike 

bildats av från Irland inflyttade kelter. De kallade sig själva skottar och bosatte sig i dagens 

västra Skottland samt grundade ett rike Dalriada (gael. Dál Riata). Slutligen bodde i norr och 

nordost ett tredje folk, pikterna, om vilka man vet mycket litet. Tre keltiska folk och ett 

germanskt, anglerna alltså – den första engelska infiltrationen i Skottland hade redan börjat 

(Magnusson 2000:39f). 

 

De första stötarna 

      På 400-talet började ett iriskt folkslag - skottar, som kallade sig själva Scoti och som 

ursprungligen var sjörövare, invandra till Skottland. En skotsk riksenhet börjar växa fram vid 

mitten av 800-talet. Initiativet utgick från skottarna och pikterna, och två faktorer bidrog 

verksamt till den nya statsbildningen: dels hotet från de norska vikingarna, som trängde ner 

mot Hebriderna och Irland och hotade fastlandets västsida, dels kyrkans sammanförande 

inflytande. Det nya förenade, skotsk-piktiska riket, vars förste kung år 843 var den skotske 

Kenneth MacAlpine (gael. Cináed mac Aílpín) fick namnet Alba – som ännu är den gaeliska 

beteckningen för Skottland. Alba dominerades av skottarna vars språk trängde ut pikternas. 

Pikterna försvann så småningom och assimilerades med skottarna. Den skotska 

statsbildningen fick inte vara i fred länge. Det kom en invasionsvåg i form av strandhugg av 

de ovannämnda vikingarna från Skandinavien och Alba fick snart uppleva talrika 

påhälsningar av nordbor. Under en kort 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 
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främst i norr som de etablerade sig och även formade allianser med de skotska klanerna 

(Magnusson 2000:40f).  

      Högländerna och öarna var då 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.  Ordet klan är det gaeliska clann, som betyder barn, avkomlingar. Den 

medeltida feodalismen innebar att härskaren över ett land gav förläningar åt adelsmän i utbyte 

mot tjänster och förpliktelser från dessa vasallers och deras underlydandes sida. 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. 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). 

 

Alan berättade att: 

 

”Each and every clan chief had a patriarchal responsibility, including jurisdiction, over his 

clansmen. Very strong bonds of loyalty to their clan chief bonded them together. Clans were 

often in mutual feud with neighbour clans. They disputed and fought about their respective 

marks and robed cattle from each other.” 

 

Albas utveckling gick under de första århundradena också i expansionstecken. I början av 

1000-talet införlivades genom erövring den del av nuvarande Skottland som beboddes av de 

germanska anglerna. Närmast efter denna keltiska seger följde emellertid en period som 

kännetecknas av ett allt starkare anglosaxisk – och efter den normandiska erövringen av 

England 1066, anglonormandiskt – inflytande. Under Macbeths regeringstid hade den 

rättmätige tronarvingen Malcolm vistats i landsflykt i England, och han gifte sig senare med 

en engelsk prinsessa, Margaret. Under deras gemensamma regeringstid började ett starkt 

engelskt inflytande göra sig gällande. Processen fortsatte under deras son, David I, som blev 

kung 1124. Han hade också vistats i England och återvände till Skottland med nya seder och 

idéer; och han återvände med anglonormandiska anhängare, som redan var länsherrar under 

engelska kronan. De fick nu nya förläningar av den kung de följde till det nordligare landet, 

de blev godsägare i två länder – fröet till 1300-talets skotsk-engelska krig var sått (Frykman 
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1981:55f). Nästa hot kom 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. (Magnusson 

2000:41f). 

 

William Wallace  

      Enligt Cameron såg det sociopolitiska läget i Skottland i slutskedet av 1200-talet ut på 

följande sättet: 

 

“In the final stage of XIII century the need of a strong Scottish leader among Scottish people 

had been big, because the country was occupied by England. And such leader stepped 

forward in the figure of William Wallace, a man in the age of late twenties.”  

 

William Wallace var av en tämligen god familj: på långt håll var han släkt med den man som 

den engelske kungen Edward I placerat som sin vicekonung i Skottland, John de Warenne, 

earl of Surrey. Familjen Wallace härstammade från Ness, en liten by belägen på gränsen 

mellan England och Wales. Familjen var av äkta keltiskt påbrå. Skottarna benämnde 

medlemmar av familjen - Wallace – ett gammalt skotskt ord för människor av walesiskt påbrå 

(Magnusson 2000:40).  

       I maj 1297 brände Wallace i spetsen för 30 män staden Lanark och dödade den engelske 

sheriffen Hezelrig. Det är lång ifrån säkert att dådet utfördes av patriotiska skäl, eftersom 

Hezelrig nämligen hade avlåtit avrätta Marion Braidfute, som Wallace var gift med. Men 

aktionen passade väl in i en motståndsplan mot engelsmännen. William Wallace förklarades 

fredlös och flydde till vildmarkerna i norr. Där fick han kontakt med andra motståndsmän. 

Earl of Surrey marscherade mot rebellerna men blev grundligt slagen den 11 september 1297 

vid Stirling Bridge, ett slag som vanns tack vare skottarnas mästerliga taktik. Wallace tyckte 

nu att kan hade ett skäl att anta titeln Guardian of Scotland och skrev t o m till Lübeck och 

Hamburg och meddelade att Skottland nu åter var en fri nation. Det är osäkert om Wallace 

redan tidigare var adelsman eller om han adlades efter Stirling Bridge, men hädanefter 

kallades han Sir William Wallace (Magnusson 2000:40). 

       Men den engelske kungen - Edward I hade inte blivit kallad Malleus Scotorum, skottarnas 

hammare, för intet. Rasande över upproret och över sin vicekonungs nederlag marscherade 

han själv norrut 1298 med en stor armé. Hans massiva övermakt krossade skottarna vid 

Falkirk den 29 juli 1298. Wallaces blev tvungen att fly till Frankrike. Helt falnade dock inte 
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motståndet och smärre upprorsgrupper fortsatte kampen. Under tiden rensade Edward I upp i 

sin skotska domän. Wallace återvände till Skottland 1303, blev förrådd och infångat i 

Robroyston nära Glasgow den 3 augusti 1305. Han blev hållen fången först i Dumbarton 

Castle för att sedan bli förd vidare till London, dit han anlände den 22 augusti. I London den 

23 augusti 1305 avrättades han på ett sätt som t o m för denna barbariska tid var ovanligt 

bestialiskt: först blev han bunden till hästarnas svansar och dragen 10 kilometer till 

exekutionsplatsen. Där hängdes han naken och skars ned halvkvävd, varefter man skar av 

hans genitalia och slet ut hans inälvor som brändes inför hans ögon. Sedan höggs armar och 

ben av, innan man gjorde slut på lidandet genom att sprätta hans bröstkorg och slita ut hans 

hjärta. Därefter högg man av hans huvud. Enligt tidens sed spetsades hans huvud på en påle 

på London Bridge. Andra kroppsdelarna sändes för offentlig utställning till fyra skotska 

städer: Wallaces högra arm till Newcastle upon Tyne, hans vänstra arm till Berwick, hans 

högra ben till Perth och den västra till Aberdeen. Där satt de kroppsdelarna i fyra år, resande 

skottar till varnagel – men de reagerade på ett sätt som Edward I kanske inte räknat med; 

reaktionen blev överallt den densamma: ett uppflammande av hatet mot de engelska herrarna 

(Magnusson 2000:41).  

 

Cameron påpekade att: 

 

“The death sentence was a murder of justice, and Wallace should not had been convicted of 

high treason, as he never sworn any oath to king Edward I. The only one indisputable point of 

accusation was murder on sheriff Hezelrig - but for this infraction an English court in 

Westminster was definitely not the proper forum.” 

 

William Wallace behandlades mer som en förrädare än som en krigsfånge och den hånfulla 

tonen mot honom under rättegången, den skymfliga behandlingen han fick i fängelser och den 

bestialiska avrättningen gjorde honom till en folkkär martyr i Skottland. Wallace blev plågad 

och dödad just på det sättet eftersom Edward I ville förinta den beundran och vördnad som det 

skotska folket hyste för sin hjälte. Det var tänkt att utplåna Wallace helt och hållet till den 

grad att han inte skulle ha någon kropp att återuppstå i när Domedagen skulle komma. Men 

den brutaliteten tjänade endast till att den skotska nationalismens flamma brann ännu högre 

upp (Magnusson 2000:42).  
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Robert the Bruce 

      I det stora slaget vid Bannockburn, 1314, mot Edwards II:s överlägsna här, tog skottarna 

en gruvlig hämnd och återställde samtidigt sin självständighet och sin egen monark - Robert 

the Bruce. Robert the Bruce var ättling till en normandisk vasall som hade kommit över med 

Wilhelm av Normandie. Han hade ett litet tvivelaktigt, ombytligt politiskt förflutet bakom sig, 

innan han blev den som efter Wallace tog upp kampen mot de engelska erövringsförsöken. 

Han hade två gånger svurit Edward I trohetsed och blev nästan av en tillfällighet ledare för 

den skotska motståndsrörelsen. Sammanfattningen av Robert the Bruces gärning är dock 

entydig: han var i unga år landsförrädare, och han var intrigmakare, men han var kungariket 

Skottlands enare och skapare (Magnusson 2000:41f).  

 

Malcolm kommenterade vikten av Robert the Bruce som enare: 

 

“Without Robert the Bruce we wouldn't have the Scotland we have nowadays. With Wallace 

gone there was no doubt that without someone to carry on the flag of Independence there 

could have been a catalyst ruining all that he had done.” 

 

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. (Magnusson 2000:42). 

 

Deklaration av Arbroath 

      År 1230 sände Skottlands församlade adel, i sitt eget och hela den skotska menighetens 

namn, en vädjan till påven Johannes XXII, som inlett sitt pontifikat med att bannlysa Robert 

the Bruce och som aldrig erkänt honom som kung utan tvärtom befallt honom sluta fred med 

Edward II – påven kom för övrigt från ett av Edward II:s franska län. Detta dokument, 

dagtecknat - 7 april, 1320 - från klostret i Arbroath, är Skottlands stoltaste historiska 

dokument, ett tidigt vittnesbörd om självständighet och förmåga att säga ifrån, inte utan 

sarkasmer. I brevet stod det att: Robert the Bruce är Skottlands ende laglige kung (Haeger 

1982:46).

 

Slutklämmen är välbekant för skottarna:  
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“To him (Robert the Bruce) we are bound . . . and to him as the saviour of our people and the 

guardian of our liberty, are we unanimously determined to adhere; but if he should desist 

from what he has begun, and should show an inclination to subject us or our kingdom to the 

King of England . . . then we declare that we will use our utmost effort to expel him from the 

throne, as our enemy and the subverter of his own and of our right, and we will choose 

another king to rule over us, who will be able to defend us; for as long as a hundred Scotsmen 

are left alive, we will never be subject to the dominion of England. It is not for glory, riches or 

honours that we fight, but for that liberty which no good man will consent to lose but with his 

life.” 3

 

Biskopskriget och unionen med England  

      Skottarna och engelsmännen krigade om makten under århundraden, men år 1603 blev 

den skotske kungen Jacob VI även kung av England. Kungen skulle helst ha velat ha en 

genuin förening av England och Skottland. Det första steget mot en sammanslutning togs 

genom att det engelska St. Georgkorset och det skotska St. Andrewkorset förenades i samma 

flagga till en Union Jack, densamma som fortfarande är i bruk. Men båda parlamenten 

vägrade acceptera den Act of Union som presenterades för dem 1607. Ett par årtionden senare 

försökte kung Charles I ge biskoparna i Skottland ökad makt till förfång för det redan starkt 

försvagade skotska parlamentet. Det orsakade oroligheter. Efter en fruktlös framställning till 

Charles samlades 1638 ett stort antal adelsmän, godsägare, präster och representanter för 

”royal burghs” och undertecknade ”det nationella förbundet”, The National Convenant. Man 

motsatte sig den utökade biskopatsmakten, men deklarationen slutade med ett löfte att 

upprätthålla ”den sanna läran och Hans Majestäts makt och myndighet” – längre än så hade 

det inte gått ännu. Namnet på aktstycket var förmodligen valt med omsorg: i den engelska 

bibeln är convenant ordet för ”förbundet” mellan Jahve och Israel (här mellan England och 

Skottland). När sedan den skotska kyrkans årliga generalförsamlig senare under året 

sammanträdde, gick man betydligt längre i uppstudsighet, bl a genom att avsätta biskoparna. 

Följden blev det krig mellan Skottland och engelska kronan som kom att kallas biskopskriget 

(Frykman 1989:78).  

 

                                                 
3 Internet: http://www.his.com/~rory/arbroath.html
Frasen ur deklarationen: ” …so long as 100 of us remain alive we will never submit to English rule” är flitigt 
använt i Skottland t o m som utsmyckning av T-shirtsen (se bild på internet: http://www.walkforwallace.com/) 
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Början av 1700-talet markerar allt mer ett närmande mot slutet på Skottlands historia som mer 

eller mindre oberoende land.  

 

Cameron bekräftade detta med: 

 

“The Scottish economy was underdeveloped compared with English and this weak position 

enforced an approving of the union project. In March 1707 the Scottish parliament assembled 

for the last time – ‘The end o’ an auld sang’.” 

 

Slutligen 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. 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 då vara viktigare än motståndet mot England. Skottlands 

självständiga politiska historia upphörde i och med unionen 1707 (Magnusson 2000:399ff).        

         

Bonnie Prince Charlie 

      Unionsavtalet splittrade Skottland 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). Av de uppror som gjordes mot det tidigare 

nämnda unionsavtalet, det främsta leddes år 1745 av en Stuart - Prince Charles Edward Louis 

Philip Casimir Stuart alias Bonnie Prince Charlie. 

 

Cameron bekände att: 

 

“Bonnie Prince Charlie became the most romantic loved one of all Scotland’s heroes.” 

 

Vid 1740-talets mitt hade inte bara jakobiternas utan också andra skottarnas inställning till 

England hårdnat; regeringen tycktes ha glömt att unionen var en förening på lika villkor och 

behandlade Skottland som en bråkig koloni. England var vid denna tid sysselsatt med 
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österrikiska tronföljdskriget. T o m kungen George II var med armén på kontinenten. Tillfället 

var alltså sällsynt väl valt för en ny framstöt av jakobiterna. Prinsen Charlie beredde sig på en 

invasion. Han landade i Skottland den 23 juli 1745 och etablerade sin högkvarter i Borrodale, 

som var en av de mest svårttillgängliga platserna i högländerna men som låg mitt i ett område 

som beboddes av klaner som i alla tider envist stött Stuarterna. Från Borrodale utgick 

budkavle till klanerna att deras hövdingar ombads infinna sig hos prinsen. Prinsen Charles 

Edward proklamerades tillförordnade skotska regenten. I Edinburgh förklarades prinsen 

genast fredlös och ett pris på 30 000 pund sattes på hans huvud. Huvudstaden var Charles 

Edwards första mål och den föll lätt i jakobiternas händer. Efteråt satte sig jakobiterna i 

rörelse mot London. Charles Edward ansåg sin mission vara gudomligt inspirerad och trodde 

följaktligen att han i längden inte kunde besegras. Men nödvändigheten av en 

återhämtningsperiod blev uppenbar och man började den långa marschen mot Inverness, som 

intogs den 17 januari. Den engelske hertigen av Cumberlands armé var Charles Edward tätt i 

hälarna. Man väntade att engelsmännen skulle anfalla omedelbart och den 15 april ställdes 

den jakobinska armén i slagordning på moor (heden) nära Culloden (Haeger 1982:151f). 

       Upproret slogs brutalt ned. 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 (Haeger 1982:152f).  

 

Cameron påstådde att: 

 

”The battle of Culloden Moor may be seen as symbolic for the whole Scotland’s historical 

struggle against the Englishmen. I can claim that the events at the sequel to the battle of 

Culloden belong to the Scottish national epos. No other event in the Scots’ history has 

aroused and still arouses more loaded feelings than just Culloden. Then the Scottish Highland 

culture began being going towards its fall.” 

 

Efter slaget dödade de segrande engelsmännen inte bara de flyende klanmännen utan också 

kvinnor och barn. Dödandet började redan på mooren. Sårade jakobiter stacks obönhörligt 

ihjäl efter striderna och de flyende resterna förföljdes hänsynslöst av den engelska kungens 

trupper. Hertigen av Cumberland kom att gå till historien som ”The Bloody Butcher” (Haeger 

1982:152f).  
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       Cumberland hade proklamerat att varje person som hjälpte de flyende rebellerna skulle 

bestraffas med dödsstraff. Han gav order om att alla stugor i trakten skulle genomsökas efter 

rebeller. Men prinsen Charlie hade många anhängare och vänner i högländerna, som var 

beredda att riskera livet för honom. Prinsen med sina trogna klansmän flydde ut först på 

mooren och tog den naturliga flyktvägen mot väster och öarna. Efteråt begav han sig till 

Hebriderna för att försöka få tag på ett skepp till Frankrike. Vart Charles Edward än kom slöt 

folket upp kring honom och gav honom skydd även med risk för eget liv och egendom 

(Haeger 1982:161f).  

 

Cameron underströk att: 

 

”The most romantic episode of Bonnie Prince Charlie’s five months long flight are, with no 

doubts, events started with meeting Flora MacDonald.” 

 

När Prinsen träffade Flora MacDonald satt han i en fälla på ön South Uist med engelska 

örlogsfartyg patrullerande utanför. En plan gjordes upp att Flora skulle åka över till ön Skye 

och att prinsen skulle följa med förklädd till hennes kammarjungfru. Listen lyckades och prins 

Charles Edward kunde gå ombord på ett fartyg som förde honom helskinnad till kontinenten. 

Tack vare högländarnas offervilja räddades prinsen och fördes bort till Frankrike. Han levde 

där ett tag, men den jakobinska saken var förlorad.  Prinsen avslutade sina dagar i Rom där 

han dog 1788 (Haeger 1982:161f). 

 

Det brittiska Förenade Kungadömet 

       Cameron berättade om tendensen bland engelsmän att se på skottar på 1700-talet: 

 

”The Highlanders were considered by Englishmen as primitive people, inferiors in manners, 

language, clothing and in social life on the whole.” 

 

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 tillkom flera lagar: ingen höglandsbo fick i fortsättningen bära vapen, inte heller 

fick han gå klädd i kilt och plaid (kiltens överstycke) eller spela säckpipa. Såväl gamla slott 
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som bondstugor brändes. Alla som varit inblandade i upproret jagades hänsynslöst och 

avrättades (Haeger 1982:162). 

        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’45. The’45 var det sista militära upproret och Skottland blev 

slutligen pacificerat och inlämnat 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). Klansmännen 

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

inte längre kunna dömas av sina hövdingar. Klanhövdingarna fråntogs makten att resa 

klanerna till strid. Lagarna syftade till att utrota klanmännens krigiska anda och tillintetgöra 

klansystemet som var basen för hela klansamhället. Engelsmännen siktade åt att förgöra 

klanstrukturen och genom detta få den totala makten över upproriska klanhövdingar och deras 

lojala klansmän. Det var varken avrustningen eller förbudet mot höglandsdräkten som bröt 

slutligen ner klanväsendet. Det skedde snarare genom en upplösningsprocess på lång sikt, 

som började i det ögonblicket klanhövdingen och klanens män inte längre hade gemensamma 

intressen (Åberg 1963:126f).   

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

staten blev förenat med England. Men år 1746 är det året då Skottland i praxis 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. 

Från och med 1746 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. 

Dock ett mycket mörkt kapitel i det Förenade Kungadömets historia är utrensningarna av 

Högländerna i början av 1800-talet (The Highland Clearances) där storgodsägarna i stor skala 

tvingade bort småbrukare som inte själva ägde sin jord i syfte att bereda plats för väldiga 

fårhjordar som var lönsammare än småarrendatorer (Haeger 1982:186f).  

 

Malcolm hävdade att: 

 

”We can actually talk about ethnic clearances from Englishmen’s side.” 

 

 21



The Highland Clearances påbörjades 1817, 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. Det 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. Värst av alla hänsynslösa storgodsägare var hertiginnan av Sutherland som lät sin 

förvaltare Patrick Sellar kasta ut 15 000 människor från sina ägor. De som inte lyckades flytta 

innan uppsägningstidens slut fick se sina hem brända (Haeger 1982:186f). Svält utbredde sig 

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

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

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

finns kvar (Frykman 1989:82).  

 

Malcolm påpekade att: 

 

”The cruelties that took place during The Highland Clearances, often beyond any control, 

provoked a bitter hate towards Englishmen that survived in centuries.”  

 

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

skulle få en möjlighet att överleva (Haeger 1982:186f).  

 

 

Den skotska självständighetskampens historik II 
 

Malcolm beskrev den geosociala situationen i Skottland efter Clearances på följande sätt: 

 

“Before Clearances in the Highlands lived much more people than today. The Highlands 

today are still, in a large part, an open wild mark or moor mark and that depends to a great 
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extent on the cruel events that took place in the beginning of XIX century and that contributed 

to the large-scale emigration.” 

 

En annan orsak till att Högländerna under 1800-talet blev allt mer glesbefolkade var den 

industriella revolutionen som framförallt påverkade de skotska lågländerna, inte minst 

områdena kring Glasgow. Bomullsindustri, varv och gruvor hörde till de viktigaste 

branscherna. Utvecklingen gick snabbt och Skottland låg kring sekelskiftet långt framme i 

fronten när det gällde industriellt framåtskridande. Men så småningom hade förutsättningarna 

förändrats och Skottland hamnade i bakvatten. Det fanns rikliga anledningar till skotsk oro 

och missnöje. På de sextio åren mellan 1870 och 1930 förlorade landet nästan trettio procent 

av sin befolkning genom emigrationen. Arbetslöshetssiffrorna och barnadödlighetsstatistiken 

har varit mycket mer skrämmande i Skottland än i England. Allt detta blev gnistan till 

uppväckandet av en ny sort av nationellt medvetande (Frykman 1981:18). 

 

Home Rule - SNP 

      Först på 1880-talet fick Skottland en mot folkmängden svarande representation i 

Underhuset. Det är vid denna tid som Home Rule-rörelserna börjar, under intryck av vad som 

försiggår i Irland. Den irländska Home Rule-föreningen hade bildats 1870. Den första skotska 

motsvarigheten daterar sig från 1886. Lagförslag för skotsk självstyrelse presenterades gång 

på gång under 1920-talet men nådde så gott som aldrig så långt som till behandling i 

Underhuset. Nationaliströrelsen fortsatte emellertid, nationella partier bildades, förenade sig, 

splittrades. The Scottish National Party tillkom 1934, men under andra världskriget uppstod 

oenighet om medel och mål. Dessförinnan hade undan för undan vissa eftergifter gjorts för 

skotska krav: man hade fått en minister för skotska angelägenheter – Secretary of State for 

Scotland – och ett administrativ centrum, St. Andrew’s House, hade under trettiotalet inrättats 

i Edinburgh, dock endast som en filial till Whitehall och utan större självbestämmanderätt 

(Harvie 1998:117ff).  

 

Malcolm berättade om 1940-talets skotska nationalister att: 

 

”Home Rule movement continued its acting. My grandfather, who was a Scottish nationalist, 

told me that the members wrote ’Free Scotland’ on fences, printed newspapers and 

magazines, and became during the World War II particularly purposeful.”  
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1942 hade SNP upplevt en signifikativ splittring i två fraktioner, en modernare riktning och en 

ytterlighetsrörelse, som ville helt skilja Skottland från England. Den modernare falangen 

organiserade åren efter andra världskriget två ting av betydelse för nationslimens fortbestånd. 

Vid en fyllnadsval på våren 1945 fick nationalisterna för första gången in en kandidat i 

Underhuset, men hans saga blev kort: vid nyvalen efter krigsslutet åkte han ut igen (Harvie 

1998:117ff). Man utlyste nationalförsamlingar; och vid den tredje församlingen, i oktober 

1949, startades det företag som framför allt kom att ge en viss auktoritet åt rörelsen, nämligen 

the New Scottish Convenant, en deklaration vari önskemålen för Skottlands 

självbestämmanderätt definierades, för övrigt med måttfullhet i tonen och med klart uttryckt 

lojalitet mot Kronan och det Förenande Kungadömet.  För denna deklaration sökte man sedan 

få bredast möjliga underlag genom namnunderskrifter över hela Skottland, hösten 1950 

påstod man sig nämligen ha fått in över en och en halv miljon underskrifter och man gjorde 

därför anspråk på att få stöd av en mycket betydande procent av den skotska väljarkåren 

(Harvie 1998:141).  

 

Malcolm tvivlade på detta och påpekade att: 

 

“Evidently it can not be proven that one and the same person not could have written one’s 

name more than once, although this was denied by the organizers.” 

 

Men det var tydligt nog att det fanns god resonans för denna deklaration, som också hade 

försetts med ett namn med god klang i Skottland: the Scottish Convenant var ju den skotska 

självständighetsförklaringen från år 1638 gentemot Charles I:s kyrkliga  påtryckningsförsök.  

 

Stenen från Scone 

      I år 1950 inträffade en händelse som gav ett visst eko i England: några skotska studenter 

lyckades, på själva juldagen, att stjäla kröningsstenen från Scone, som fanns under tronen i 

tronsalen i Westminster Abbey, och att undgå oupptäckt. I april 1951 nedlade studenterna 

slutligen stenen på trappan till katedralruinen i Arbroath på skotska östkusten, varifrån brevet 

från Arbroath - den skotska frihetsdeklarationen, riktad till påven, hade utgått 1320; och 

därifrån återfördes den i smyg med polisbilar till sin plats i Westminster Abbey (Frykman 

1989:119).  

 

Cameron avslöjade för mig att: 
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“The authorities forwent, wisely enough, from punishment of the perpetrators. They didn’t 

want unnecessarily challenge the Scottish opinion, and they were urgent to not create 

martyrs.”  

 

Gaeliskt namn av stenen är Lia Fail – den talande stenen – vilken säger namnet av kungen 

som bör vara vald, därför är den också kallat ödetsstenen. Enligt legenden i det Heliga Landet 

i bibliska tider användes detta block av röd sandsten ursprungligen av själve Jacob som en 

kudde och för att tjäna sedan som en piedestal till Förbundsarken. Stenen kom till Skottland 

från fjärran: från Israel till Egypten, för att sedan genom Spanien bli förd in i Irland av St. 

Patrick och användes som kröningsstenen av ”kungarna av Alba” tills den år 1296 fördes till 

London som krigsbyte av Edward I ”The Longshanks”. På St. Andrews dagen, den 30 

november 1996, på 700-årsdagen av bortförandet, återlämnades stenen lagligt och officiellt 

till Skottland. Under en pampig återlämningsceremoni installerades stenen på 

Edinburghslottet. Denna återlämning var initierad av f.d. premiärminister John Major 

(Magnusson 2000:41).  

 

Cameron betonade vikten av kröningsstenens betydelse genom följande: 

 

“The Coronation Stone of Scone has a very powerful symbolic importance for the Scottish 

independence and it is the most important and valuable historical treasure for the Scots.” 

 

Det skotska parlamentet 

      Malcolm poängterade att: 

 

“The official English attitude to the Scottish nationalism had been weakly encouraging: no 

one of the two leading parties, the conservative (Tories) and Labour, had shown bigger 

understanding. Tories wanted, of course over all, to see the native country and the British 

Commonwealth’s cohesion in a time when the British Empire had been shrunken and Great 

Britain’s international reputation and influence had been weakened. Labour wanted, on its 

side rather, to centralize the power even more than necessarily distributes it locally.” 

 

Det skotska nationalistpartiet hade förbluffande framgångar i några av efterkrigstidens 

allmänna val och hade under en period av sjuttiotalet faktiskt elva representanter i 

Underhuset. Denna nya situation framtvingade en officiell omprövning av Skottlands ställning 
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inom det Förenade Kungadömet. År 1973 publicerade en av kronan tillsatt kommission för 

utredande av konstitutionella frågor den s k Kilbrandon Report, och det föreföll då tydligt att 

någon form av decentralisering, d v s ett överlämnande av vissa befogenheter, var på väg 

(Harvie 1998:187f). 

      Saken började verkligen ställas på sin spets i och med att den nämna utredningen i 

november 1975 följdes av den då sittande Labourregeringens vitbok angående utvidgad 

självbestämmanderätt för både Skottland och Wales. För Skottlands vidkommande innebar 

förslagen i stora drag följande: landet skulle få en egen lagstiftande församlig (assembly) med 

säte i Edinburgh och ett beslutsverkställande kabinett; man skulle dessutom behålla oförändrat 

antal skotska ledamöter av det brittiska parlamentets underhus. Den lagstiftande församlingen 

skulle till en början ha 142 ledamöter utsedda på fyra år. Den skulle få beslutsrätt i frågor som 

gällde lokalstyre, hälso- och sjukvård, viss socialvård, skolväsen (men inte universitetsväsen), 

bostäder, vägar och miljövård. Men parlamentet i Westminster skulle vara ansvarig för 

finansieringen och utöva kontroll över att befogenheterna inte överskreds, och 

statsinkomsterna från Nordsjöoljan skulle vara allbrittiska och inte skotska. Skottland skulle 

inte heller få oberoende säte och rösträtt i europeiska gemenskapen (Harvie 1998:189). 

      Under en kort tid undertryckte underhusets ledare förhoppningen att både Skottland och 

Wales skulle ha sina respektive församlingar i bruk år 1978, den walesiska med betydligt 

mindre långtgående befogenheter än den skotska. I vitboken hade det hävdats att förslagen för 

Skottlands del skulle innebära ”massiva överflyttade befogenheter”, men kritiken blev snabb 

och häftig, både bland nationalistpartierna och bland de stora oppositionspartierna i 

parlamentet, d v s de konservativa och liberalerna. Efter mycket ”om” och ”men” kom den 

utlovade folkomröstningen till stånd i mars 1979 (Harvie 1998:236). 

 

Och som Malcolm påpekade: 

 

”The national election had been pure and simple fiasco for the Home Rule. The participation 

in the election was not impressive, and some parts of Scotland showed evidently half-

heartedness for the project of independence.”  

 

Vid parlamentsvalet i maj 1979, som ledde till Labourregeringens fall och konservativ 

regeringsbildning under Margaret Thatcher, blev det skotska nationalistpartiet så gott som 

bortsopat ur Underhuset (Harvie 1998:237). 
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Malcolm berättade för mig att: 

 

”During two decades the Tories governed the Scottish budget and the political life, so when 

finally Labour came to the power after the election 1997 became this a victory also for 

Scotland, as the decentralisation came back on daily agenda.” 

 

I folkomröstningen i september 1997 röstade Skottland ”ja” till decentralisering: 75% röstade 

för ett parlament. Slutligen efter många års kämpande tog parlamentet i London 1998 beslut 

om att Skottland skulle få tillbaka sitt parlament (som slopades när unionen England-

Skottland permanentades 1707) och de första valen till detta återinrättade parlament hölls den 

6 maj 1999. Parlamentet öppnades den 1 juli samma år. En ny parlamentsbyggnad uppfördes 

på det historiskt och symboliskt betydelsefulla Holyrood - området i Edinburgh (i detta 

område finns det bl a det kungliga slottet samt Holyrood House - där bodde Bonnie Prince 

Charlie under sin vistelse i huvudstaden) (Harvie 1998:237f).  

 

Malcolm betonade starkt att: 

 

”The Scottish Parliament has been opened 11th September 2001, exactly on the anniversary of 

the strongly symbolic loaded for Scots battle of Stirling Bridge, that were fought 11th 

September 1297.” 

 

Med ett parlament i Skottland har den konstitutionella kartan av det Förenade Kungadömet 

ändrats ytterligare en gång. 
 

 

Den skotska nationalismen  
 

Att imperiegrunden för det brittiska nationalstatsprojektet alltsedan det första världskriget har 

blivit allt bräckligare, för att slutligen avslöjas som en ren myt, har givetvis skapat 

identitetsproblem vad gäller det ”brittiska”, och har lett till framväxten av en starkare identitet 

på nationsnivå. Nackdelen med att vara statslösa nationer (skottar, walesare, nordirländare) 

har emellertid kompenserats av att vara medborgare i en relativt anständig välfärdsstat (som 

dessutom besegrade Hitler) och i ett mäktigt imperium som kunde erbjuda karriärmöjligheter. 
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När dessa fördelar började tona bort och Storbritannien blev ett mera problemfyllt samhälle 

växte en ny etniskt präglad nationalism fram. Samtidigt kan man inte undgå att tänka på 

vilken framtid nationsstaten har i vår moderna tid, då överstatligheten allt mer tar över. 

Nationsstatens betydelse minskar ständigt i kraft och nationalismen, med sitt känslosvall och 

sin retorik, förefaller inte riktigt höra hemma i den moderna världen, där allt ska gå sansat och 

rationellt till väga. Den nya regionala nationalismen som idag sprids över världen uppträder 

förvisso i en komplex mångfald av former och varianter, vilka förklaras av skilda historiska, 

religiösa och sociala villkor. Denna utveckling av neonationalismen gör det angeläget att 

studera och förstå den. Och det skotska sociopolitiska fältet verkar vara som klippt och skuret 

för detta syfte. 

 

“Walk for Wallace” 

       Mina informanter gjorde mig uppmärksam på en väntad händelse och projekt kallat 

”Walk for Wallace”. ”Walk for Wallace” går ut på att David Ross, 45-årig skotsk patriot och 

författare samt historiker, ämnar ”fånga” William Wallaces ande, och överföra den tillbaka till 

Skottland. Han planerar i år att genomföra en 724 kilometer lång pilgrimsfärd till fots från 

Robroystone till London för att hämta frihetskämpens anda hem. Denna pilgrimsfärd kommer 

att ta 19 dagar: startas den 3 augusti (då Wallace blev fångad) och förväntas att bli avslutad 

den 22 augusti (då Wallace blev förd till London). David Ross har hyrt St. Bartolomews kyrka 

för en begravningsgudstjänst som ska äga rum den 23 augusti 2005 - exakt 700 år efter 

avrättningen av William Wallace. Gudstjänsten förväntas bli beskådad av hundratals skotska 

patrioter och fans av den Oskarsvinnande filmen ”Braveheart” som blev regisserad av Mel 

Gibson, vilken dessutom spelade huvudrollen i den. Av kändisskapet kommer två ikoner att 

ära gudstjänsten med sin närvaro: Mel Gibson och Sir Sean Connery. Ross beställde en kista 

och planerar överföra den till den 11 september (slaget vid Stirling Bridge) till Skottland till 

St. Kentigerns kyrka i Lanark inför begravningen. Kistan kommer att innehålla, symboliskt 

sett, Wallaces ande, fångat i tusentals brev som uttrycker de skotska människors tankar om 

deras hjälte samt om hans ”återkomst” till hemlandet, deras meddelande, hyllningar, dikter 

samt tartanbitar eller andra personliga kärleks- och lojalitetssymboler. Begravningsceremonin 

kommer att äga rum i ruinerna av den gamla St. Kentigerns kyrka, där Wallace gifte sig med 

sin älskade Marion Braidfute, och ämnar vara en färgsprakande, pampig, och spektakulär 

högtid. Man inväntar ett massivt inflöde av turister villiga att beskåda denna unika ceremoni. 

Sir Sean Connery kommer att hålla ett tal. Efter begravningsceremonin kommer kistan med 

Wallaces ande att bli inlagd på sin ”sista viloplats” i en krypta i ett särskilt skapat mausoleum 
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i samma kyrka, vilket är tänkt att vara höjdpunkten för alla skottar i hemlandet och utomlands. 

David Ross hoppas att detta mausoleum kommer att utgöra grunden till ”William Wallace 

Heritage Center”. Han inbjuder skottar till att följa honom under hans pilgrimsfärd. ”Walk for 

Wallace” - projektet är inväntat att attrahera en världsomfattande publik och en TV-

dramadokumentär i detta ämne med Ross’ medarbete är under förberedelse.4

 

David Ross berättade på det offentliga online forumet att: 

 

“Every country honours its heroes - it is a measure of respect. This is my way of showing my 

own form of patriotism, as it would be very sad if 700th anniversary of Wallace’s death was 

just to drift by. I have often said to friends, if I die while abroad, I want you to make sure that 

I am brought back to Scotland to be buried. Nothing unusual in that, as I would imagine that 

people of any nationality feel that same pulls for their native soil. As William Wallace is the 

national hero of Scotland, and he died alone and far from home, I felt the least I could do was 

to bring “him” home. Wallace was destroyed utterly by Edward I, who ensured his ashes 

were scattered to the winds, but I felt that by having a funeral service on the spot of his 

murder, with a coffin there to symbolically capture his spirit, I could do my bit in trying to 

return him to his homeland. I believe it is important that Wallace should have a final resting 

place in his own country, in the country he loved and fought for.” 5

 

Minnet är en viktig del av historia - det är den enda historien som det vanliga folket av 

Skottland har, därför att sådan historia inte har varit ansett värd av att vara skriftlig. Det 

vanliga folket har istället tagit denna process i sina egna händer, på samma sätt som David 

Ross gör. Folkets berättelser var delen av vad vi kan kalla den ”folkliga historien”, därför att 

folket önskade att minnet om Wallace ska leva kvar för alltid. Det lokala minnet bland folket, 

i områden i vilka Wallace agerade, var helt och hållet ett personligt initiativ. Det är därför 

finns det så många Wallace stenar i Skottland, så många Wallace träd, så många Wallace 

vallar; det finns även en Wallace tummavtryck på en klippa på Bizzyberry Hill i grevskapet 

Lanarkshire. På gaeliska finns det ett uttryck för denna aktiva minneprocess – dinnshenchas – 

vilket, så träffande, betyder konstant berättande och återberättande av historier förknippade 

med de särskilda ställen, och de historierna förstärker identifikationen av deras geografiska 

                                                 
4 Internet: http://www.walkforwallace.com/
5 Internet, ett forum länkat till: http://www.walkforwallace.com/
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särdrag. Dessa historier växte med berättandet; mer och mer storslagna gärningar skrevs till, i 

likhet med andra myter om heroiska krigare över hela världen (Magnusson 2000:158). 

 

Ross blev tillfrågad av forumdeltagarna om det skotska folkets reaktion på hans projekt, och 

svarade:  

 

“When I speak to people of Scotland of my plans to return Wallace’s spirit to his native soil, 

they rise at the end as if as one, and I can see the tears in their eyes. He is our hero, and when 

we talk of him our differences are forgotten. Where Wallace is concerned we are all Scots 

together with our shared history. He lives in the hearts and minds of the people of Scotland.” 

 

Det sant storvulna minnet är tillägnat landets verkliga hjältar, ledarna i krigen mot de engelska 

kungarna. William Wallace blev Skottlands Engelbrekt, och hans vördade minne har lämnat 

kvar kolossalstatyer och horribla utsiktstorn från Aberdeen till Stirling (Frykman 1981:58). 

Enligt mig har Skottland inte glömt konsten att minnas, eftersom Wallaces död personifierar 

en idé för skottarna eller åtminstone ett hopp att människor ibland dör meningsfullt. Död 

upplevs ofta som den slutliga manifestationen av hjälplöshet, oordning, olycka, men här i 

Wallaces fall verkar den vara fullkomlig och lämplig. Hans död kunde inte ändra den hårda 

verkligheten. Men om människor levde endast genom den hårda verkligheten, då skulle det 

inte finnas behov av ritualer, symboler eller myter, vilkas kraft ligger i att de har förmåga att 

ändra våra upplevelser om världen och oss själva. Wallace verkar för skottarna vara en 

symbol av “perfected in death”, då han förkroppsligar för sina landsmän det ”äkta” skotska 

väsendet som för dem är odödligt, liksom det odödliga minnet - Wallace-myten. Wallaces död 

får mig att tänka på medeltida frasen: ”Non omnis moriar” (lat. Jag kommer inte att dö helt 

och hållet). Historiens ironiska grimas i det hela är att Edward I ämnade utplåna Wallace ”helt 

och hållet”, men hans ondskefulla ansträngningar var förgäves.  

 

En av forumdeltagarna Matt skrev: 

 

“As a Scot I’m, it is my outright duty to be there for the Big Man - he gave his whole life 

trying to free Scotland - the least I can do is give up a day to show my respect, as should any 

other guilty Scots reading this post. Oh yeah, one more thing - my fellows Scots should 

understand…A WALLACE! A WALLACE! A WALLACE!” 
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En annan forumdeltagare – Jim uttryckte sig på följande sätt: 

 

“We are all Scots who are uniting to honour our hero, let’s come together in peace and show 

the worlds press that we are not barbarians but have a guide parity at the same time. Long 

may our hearts be free!!!” 

 

Ledamoten av till det skotska parlamentet och medlem av SNP, Shona Robison, skrev på 

forumet: 

  

“The walk and funeral service are without doubt a fitting tribute to Scotland’s national hero 

on the 700th anniversary of his death. William Wallace fought and died for a great cause in 

Scottish independence and we should therefore give our backing to any worthwhile memorial 

to him.” 

 

Att minnas är samtidigt att glömma. Nya minnen, t ex nationella sådana, fodrar samtidigt ett 

samordnat glömmande, en process som Anderson kallat ”kollektiv amnesi” (Anderson 1992). 

Det som inte efterfrågas som minne blir helt enkelt bortglömt. Vad vi ständigt bör betänka är 

hur centrala nationerna är som beställare och därmed upprätthållare av minnen. Det finns en 

självproducerande drag i denna process. En gemensam tradition, minnet av gemensamma 

lidanden och segrar, namnen på de helgade platser, till vilka det nationella medvetandet är 

knutet. Produktionen av minnen bidrog, genom etableringen av nationella historier, till att 

skapa en nationell gemenskap, och just dessa nationer är det som efterfrågar nya nationella 

minnen (Hettne 1998). Här kan jag se ett tydligt exempel på Andersons ”imaginärt samhälle” 

(Anderson 1992). Nämligen att det skotska politiska samhället är imaginärt därför att 

medlemmarna av nationen knappast känner alla de andra medmänniskorna, men ändå finns 

det en djup känsla av gemenskap i samhället samt ett stark horisontell kamratskap knutet runt 

patriotismen och runt dessa patriotismens symboliska figurer. Beroende på kontext kan man 

också se detta samhälle som ett metaforiskt eller fiktivt släktskap, om man vill förklara dessas 

agerande inom den etniska identitets ramar (Eriksen 1993). Men personligen tror jag att de 

etniska ramarna är något för snäva för nutidens skotska identitet och dessas yttringar. 

       Man bör inte fråga skotten i gemen varför han så segt håller fast vid minnet av skotska 

hjältar som t ex William Wallace eller Bonnie Prince Charlie. Det som är lättast för mig att 

förstå är att det är ett slags oåtkomligt heligt minne, del av den civila religionen – 

patriotismen, vilken i sin tur ger näring åt nationalismen. Dessutom ingår t ex Wallace-myten 
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i bilden av en ackumulerad skotsk harm gentemot England; eftersom Edward I ”The 

Longshanks” - segraren i slaget vid Falkirk for exempellöst grymt fram mot Wallace ”The 

Braveheart” - segraren vid Stirling Bridge.  

 

Malcolm hävdade att: 

 

“It was that kind of bestiality that, one obstinately wants believe, is impossible to associate 

with English behaviour, but that of course the Irishmen in different times got tasted.” 

 

Som Lévi-Strauss påpekar, är avsikten med en myt att tillhandahålla en logisk modell som är 

kapabel att övervinna en motsättning (Lévi-Strauss 1978). Jag ser här den eviga symboliska 

striden mellan det goda och det onda, mellan rättvisan och orättvisan, mellan den rättsmäktige 

ledare och landets inkräktare – striden som är evig, eftersom under alla tiders finns det alltid 

någon ”Braveheart” och någon ”Longshanks”. Symbolismen är ju det väsentligaste i varje 

myt och i patriotismen. 

       Jag anser att för det skotska nationella medvetandet är Wallace kontinuitetens och 

kraftens symbol, men också en symbol för Skottlands upprätthållande och kultur, för folkets 

solidaritet och kontinuitet. Han blev mytisk i hans martyriska dödsögonblick och efter den, 

när hans döda kropp blev sargad och vanhedrad. Myter och ritualer är viktiga, eftersom de 

kopplar samman människors privata liv, det mänskliga tillståndet, och det mytiska tillståndet. 

De berättar för människor mer än eviga berättelser. Jag håller med Lévi-Strauss att myterna 

möjliggör tänkande genom att klä universella strukturer i ett bestämt bildspråk (symboler), de 

bearbetar människors existentiella frågor (Lévi-Strauss 1978). Wallace-myten förkroppsligar 

nämligen en idé av den äkta skotskheten till alla de som känner sig som skottar, samtidigt som 

den ger en djupare mening åt deras existens. Och David Ross lägger utan tvekan sin del åt 

uppbyggande av historien, åt upprätthållande av Wallace-myten samt åt upprätthållande av 

det nationella medvetandet. Hans projekt har redan givit emotionella och psykologiska 

effekter både i Storbritannien och utomlands. Ross skapar en Wallace-rit och han är denne 

ritens uttolkare. Som Turner påpekar, anledningen till att riter är så rika på symbolik är att 

deras syfte är att erbjuda förståelse för vår existentiella situation som människor – inte enbart 

att ge moraliska rättesnören eller information om verkligheten i vetenskaplig bemärkelse. 

Turner påstår att ritualerna gör något för människan vid viktiga tillfällen i livet, i det att vi blir 

hjälpta att handskas med känslor och dylikt (t ex vid en begravning). För honom skapar 

religion, myt och rit ordning i kaos. Ritualen gestaltar myten som vi kan se i ”Walk for 
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Wallace” exemplet. Turner framhåller ritualernas samhällsfunktion där ritualerna hjälper oss 

att fortsätta som funktionsdugliga samhällsmedlemmar (Turner 1967).  

      Ross ger också början till en tradition, nämligen till ett officiellt hedrande av Wallace. 

Han ger en offentlig, laglig status åt det nationella Wallace-minnet. I enighet med Hobsbawm 

kan jag lugnt påstå att den traditionen inte hänger samman med tid, eftersom Ross skapar en 

tradition på basis av det folkliga minnet om en skotsk hjälte som dog för hela 700 år sedan. 

Därigenom klär Ross ”en sanning” (det är ju trots många historiska fakta, en myt, en 

mytiserad ”sanning”) i bestämda former för rituell praxis och han påstår att denna myt är en 

sanning. Därigenom förstärker han den skotska nationalismen. 

       Genom hänvisning till Turner, är David Ross samtidigt skaparen av en ceremoni, 

eftersom han också ämnar bekräfta en redan innehavd social status, nämligen Wallaces status 

som den skotska patriotismens far. Det skotska nationella medvetandet överlever genom 

Wallace, genom myten om honom, tack vore hans martyrskap, och hans ”meningsfulla” död. 

Kontinuiteten av tillvaron är upprätthållen, och blir återupprätthållen genom David Ross’ 

rituella ceremoni - ”Walk för Wallace”, eftersom det symboliska överförandet av Wallaces 

ande är planerat och tänkt att stå för och ära kontinuiteten mellan skottarna i hemlandet och 

skottar utomlands, mellan den skotska nationen och landet Skottland, mellan skottarna av det 

förflutna, av det närvarande och framtidens skottar.  

 

Det regionaliserade Skottland 

      I 1970-talet var arbetslöshetssiffrorna i Skottland mycket höga; därefter har en förbättring 

inträtt - i början av 1980-talet som ett resultat av utvinningen av naturgas och olja ur 

Nordsjön, vilket orsakade den mest remarkabla industriella utvecklingen under 

efterkrigstiden.  Men det är betecknande att medan detta inneburit ett uppsving framför allt för 

Aberdeen och nordöstra hörnet, har Glasgowområdet – som rymmer ungefär hälften av 

landets totala befolkning – fortfarande idag verkligt betydande svårigheter att hänga med. 

Industriellt kan Skottland peka på en mångfald egna insatser och på en hel del specifika 

produkter. Några av världens största fartyg har byggts vid Clydeside. Whiskey och tweed är 

väl annars de mest kända produkterna från Skottland. Vidare har landet egna kolfält, många 

av dem söder om Glasgow, vilket är en av de faktorer som befrämjade fabriksindustrin i 

området, vilket i sin tur ökade folkmängden (Frykman1981:18). Men dagens läge i skotska 

städerna är långt ifrån bra, eftersom arbetslösheten, narkotikamissbruk och kriminalitet frodas. 

  

Alan berättade följande för mig: 
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”What about my love for my native homeland Scotland. Sure I do love my homeland! And the 

beautiful landscape that we do have here as well! But Glasgow is the murder capital of 

Europe and that you do have more chance of falling victim to crime here in Scotland than 

anywhere else in Europe! And every weekend there is always something on the news about 

some poor soul falling victim to a cold-hearted person! And it isn’t just people getting 

murdered! There are other crimes too! Drugs are also a big problem here as well. There is a 

book about Glasgow! “No mean city”. You should try and get the chance to read that book! 

Its true facts about Glasgow! And that you might start to understand the meaning of the 

people of Glasgow! And not all the people! Just in case you think I’m nuts as well! But here in 

Glasgow we have so many gang wars on the streets! And it isn’t just hands to hands fighting! 

It’s every thing they can get their hands on to use as a weapon.” 6

 

Fakta ur Alans berättelse bekräftade Malcolm: 
 

“Too many people get rose coloured glasses at Glasgow airport. Glasgow is not all that and 

more, it’s “Ned city” (No Mean City), got huge drug and drink problems throughout all ages. 

It’s where I’m from, and shaped who I’m, but I don’t miss it. I’m certainly not patriotic about 

Glasgow. That’s why I escape to the Scottish countryside as often as I can, that’s where the 

real beauty of Scotland is.” 

 

Cameron beskrev den interna sociala situationen följande: 

 

“There are a lot of people in Scotland under 40 never mind retirement age, there are quite a 

few jobs on offer all the time but also a lot of unemployment. The jobs are not always well 

paid but there is work available. What Scotland needs to stimulate the economy is for the 

English government to stop removing contracts from Scottish firms and giving them to 

English firms.” 

 

I Skottland råder det också oro och bitterhet över alla militära installationer för NATO:s 

räkning på skotsk mark, skotska vatten och på känsliga ställen; med kärnvapenbestyckade 

ubåtar i Clydemynningen och angränsade vatten och baser ute på de yttre Hebriderna.  

                                                 
6 I Glasgow i spåren av depressionen kring trettiotalets början följde gatuvåld och gängbildning. Denna de 
beryktade rakbladsligornas tid har fått ett litterärt dokument i A. MacArthur och H. Kingsley Longs mer än 
halvdokumentära roman ”No Mean City” från 1935. Det är inget litterärt mästerverk men en rak och bister 
skildring av slummen i stadsdelen the Gorbals och av några av dess unga människor. 
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I Alans ögon ser det ut så här:  

 

“They say that Britain is the highest taxed country in Western Europe! Well they are so right. 

Every thing is taxed! I think it must to pay for all these wars that Britain got involved in over 

the past number of years! All the money that the British government spend on new weapons! 

Just down the road from my house there is the biggest nuclear submarine base in Western 

Europe! And the size of the base is so big. And next to it there is a mountain where military 

keep all the nuclear weapons, deep inside of it! And whenever a submarine is leaving or 

arriving every one is running about with guns at the base! Plus there are police everywhere 

as well! It’s such a secret place. The high fences and every thing, at the moment there are fifty 

NATO warships training just off from that base! So we do have the biggest NATO base here 

in Scotland!” 

 

I enighet med Hettnes regionaliseringsteorin (Hettne 1998), verkar den funktionella principen 

prägla Skottlands ekonomiska utveckling och den är inte uppåtgående, eftersom det som 

hände i Storbritannien är vad man kan kalla arbetsfördelningen mellan regioner. Och i denna 

arbetsfördelning är det just Skottland som förlorar i antal arbetsplaster till förmån för 

England. Och även om arbetsplatserna finns, då är de lågavlönade, en viktig faktor, vilken 

avskräcker hellre än lockar. Samma lågavlönade jobb i Skottland hör till de högavlönade i 

England t ex vad det gäller Alan, vars yrke är köksmästare, som väljer att säsongarbeta i 

England, vilket är mycket mer lönsamt för honom än att vara fast anställd i Skottland. Jag ser, 

med hjälp av Hettnes ovannämnda teorin, en tendens från den brittiska regeringen att betrakta 

Skottland som en ”intern koloni”, eftersom Storbritanniens styrande trots unionen (som gäller 

ju fortfarande) inte gör något för att gynna den skotska regionen, samtidigt som de klart och 

tydligt favoriserar brittiska (d v s engelska) insatser och innovationer på det ekonomipolitiska 

planet. Allt detta medan de skotska naturresurserna (som t ex Nordsjöolja) är använda i hela 

rikets ekonomiska budgetomlopp och syfte. Det är just därför som denna ojämlika behandling 

gav och fortfarande ger utlopp till politiska motrörelser i nationalismens namn i Skottland.  

 

Malcolm berättade om den komplexa Nordsjöoljesituationen: 

 

“In the 80’s there was an oil boom and we supplied a lot of that oil making the UK fairly rich 

from our oil at that point we subsidised England. Now the oil is not so worthy (although still 

worth some) and we are indeed subsidised by the English. However the UK still runs at a 

 35



national loss with increased international borrowing so to some extend the World Bank 

subsidises both countries. As for the Barnett Formula this is solely in place to represent the 

wide country for low population we have in Scotland with London having a higher population 

that Scotland’s dwindling figures. As for the Barnett Formula and oil - the oil goes to the UK 

treasury at the moment. The Barnett Formula calculates the block grant given to the Scottish 

government by Westminster per year. It is designed to correct the per capita expenditure in 

Britain (not England). It would in a federal Britain be prudent to calculate England’s costs 

and give them a block grant from the UK also. Perhaps on a regional level.“ 7

 

Cameron försökte kasta mer ljus på det ömsesidiga engelsk-skotska ekonomiska beroendet: 

 

“Many English people are up set these days about the fact that Scotland receives more public 

expenditure per head of its population than the rest of the UK. According to these people all 

the Scottish tax revenue is below the amount of public spending in Scotland. 

On the other hand organisations such as the SNP argue that Scotland pays more in tax 

revenue than it receives via the Barnett Formula. They come to this conclusion, in part, by 

explaining that all the North Sea oil and gas tax revenues are excluded from the rest of 

Scotland’s tax revenue”. 

 

Detta uttalande väckte mitt intresse ifråga om: varifrån skulle de skotska styrande skaffa 

medel och pengar för styrande av landets ekonomi om Skottland eventuellt skulle ”frigöra” 

sig från England, bli oavhängigt och som en konsekvens av detta skulle förlora the Barnett 

Formula – subventionerna, vilka är tilldelade endast inom ramarna av det Förenade 

Kungadöme. Jag undrade om inkomster från Nordsjöolja skulle kunna täcka landets driftiga 

kostnader. 

 

Cameron svarade på följande sätt: 

 

“I read in some website that the revenues for Scottish oil are not credited to the Scottish tax 

revenue account but to a UK tax revenue account. This is supposed to explain how Scotland is 

subsidised. As for the Barnett Formula and oil: the oil goes to the UK treasury at the moment. 
                                                 
7 The Barnett Formula blev uppfunnen av professor Barnett 1976. Den går ut på att Skottland, Wales, och 
Nordirland får högre statliga subventioner för skolomsorg, vård, rättsväsende, bostäder, väggar och turism, i 
syfte för att gynna den regionala utvecklingen, eftersom det är England som anses vara den ekonomiska motorn i 
det Förenade Kungadömets ekonomi. Internet: http://www.voiceoftheenglish.org.uk/
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So would this imply that the SNP’s claim that Scotland subsidises England is true? 

Independence is the only way the Scots can secure their own destiny, unfortunately it’s the 

Scots who stop this from becoming a reality (not the English). I find it ironic that these 

English people with the greatest disdain towards Scotland and the Scots tend to be in favour 

of Scottish independence.” 

 

Alltså om dessa fakta verkligen vore sanna att de statliga subventionskostnaderna för 

Skottland är täckta genom inkomster av den skotska utvinningen av Nordsjöolja, då skulle 

detta betyda att Skottland i stort sett redan nu i betydande mån är självförsörjande och denna 

faktor skulle vara avgörande ifråga om det totala oberoendet från England eller om den 

fortsatta unionen. Samtidigt skulle detta faktum ytterligare bekräfta Hettnes 

regionaliseringens funktionella princip. En annan princip gör sig också gällande i Skottlands 

”fall”, inom ramarna för Hettnes ovannämnda regionaliseringsteorin, nämligen den 

territoriella principen (Hettne 1998). Skottarna är ju väldigt måna om sin region och fäster 

stor avseende vid dess allsidiga och ”hållbara” utveckling, en utveckling som strävar efter att 

vara konsistent med olika regioners kulturella och ekologiska särart. Sammanhanget mellan 

dessa två utvecklingsprinciper å ena sidan, och nationella och etniska konflikter å den andra, 

är helt lätt att se. För Hettne är de etniska och nationella grupperna oftast lokalt förankrade i 

ett territorium, och den kulturella identiteten sammanhänger intimt med en viss regions 

ekologiska egenheter och en viss typ av resursutnyttjande. Parareller, i detta sammanhang, 

mellan skottar och Skottland samt mellan Nordsjöolja är ju uppenbart och klart dragna. En 

utvecklingsprocess, här en oljeutvinningsprocess å Storbritanniens vägnar, som hotar den 

skotska regionens naturresurser är således också ett kulturellt hot mot skottarna som lever i 

denna region och vars ”etnonationella utveckling” är intimt förknippat med regionens egen 

utveckling. Jag anser att dessa etnonationalistiska varianter av problematik, som är så tätt 

förknippade med både den funktionella och territoriella principen, redan med tanke på sin 

komplexitet och olöslighet inom den moderna statens ram, successivt bäddar för en långvarig 

konflikt. Och denna konflikt kan te sig på många olika sätt. T ex som kampen om oberoende 

och skapande av staten. 

 

Det självstyrande Skottland 

      Det mest generella som kan sägas om etnonationella konflikter i modern tid är att de är 

starkt förknippade med själva nationalstatsprojektet. Därför kändes det bara naturligt att 
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fortsätta den diskussionen som svängde åt oavhängighets håll. Jag ställde en fråga om 

oavhängighetens Skottland eller unionen. 

 

Malcolm besvarade detta med:  

 

“Somebody should have put a time limit on the act of union! Ye ken me and ma politics and I 

would say that Scotland has been ruled by a foreign body fer years! By England!” 

 

Då undrade jag, om Skottland var totalt oberoende skulle detta betyda att livet skulle fortsätta 

som normalt och utan allmänna besvärligheter som t ex arbetslösheten eller den skotska 

arbetsmarknadens underläge mot den engelska. 

 

Cameron gav mig ett undvikande svar: 

 

“I take your point but we are working on supposition, as we do not have a vehicle for 

independence!” 

 

Samma frågan besvarade Malcolm med följande: 

 

“Life in Scotland in an independent Scotland would see some increase in the national debt in 

the first 10 years probably, levelling out eventually. I do not see Scottish independence only 

as a financial matter but as a matter of principle, love of ones country and from God given 

right. Nobody can say for sure how Scotland would cope being independent, but we sure ain’t 

willing to go back to being run from London for 16 long years by someone we didn’t vote for, 

and don’t put it past any Tory government to rip out devolution if they were to get into power 

again. They are no friends to Scotland. Independence is the only way the Scots can secure 

their own destiny; unfortunately it’s the Scots who stop this from becoming a reality (Not the 

English in this case).” 

 

Och eftersom denna diskussionen pågick på ett öppet online forum, kommenterade Cameron 

Malcolms uttalande:  

 

“Of course you mean the 'UK Government', let’s not blame the Englishmen for something 

when there are Scots to blame also (not forgetting Tony Blair is a “Scot” Tony Blair was in 
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fact born Anthony Charles Lynton Blair on May 6, 1953, in Edinburgh our Nations Capital). 

Home Rule, I am afraid, would not necessarily stop anything as history will show you the 

Scots can be just as lethal to their own. It won't be that easy if we become independent will it? 

Would we then need a passport to cross over into England? I’m sure there would be much 

hassle and if we were to become independent it would take probably more than 10 - 15 years 

to get everything sorted out. I wish rather we just kept things as they are just now.” 

 

Malcolms reaktion blev: 

 

“The Englishmen were never to blame for our fate, for only the Scots are to blame for 

Scotland’s destiny... nobody else... we are a proud nation and do not need scapegoats to 

blame for anything. Power to the people...” 

 

Därigenom noterade jag splittringar mellan skottarna: å ena sidan entusiastiska avhängare av 

det oberoende Skottland och å andra sidan uppgivna ”upprätthållare” av unionen. Vad gäller 

de båda antagonistiska interna grupperingarna bland skottar då tycker jag att deras 

gemensamma ”problem” beror nog på det att den moderna nationen, både i form av en stat 

(här Storbritannien) och ett kollektiv med ambitionen att bilda en stat (SNP), till både storlek 

och natur skiljer sig från de faktiska samfund som skottarna har identifierat sig med under 

större delen av sin historia, och den skotska nationen ställer helt andra krav på dem. Och 

varken avhängarna av oberoendet eller av fortsatta unionen kan uppfylla dessa krav på ett 

tillfredställande sätt. Enligt Hobsbawm, är medvetenhet om att tillhöra eller att ha tillhört en 

bestående politisk enhet det mest avgörande kriteriet på protonationalism (Hobsbawm 1983). 

Och skottarnas medlemskap i ”en historisk nation”, särskilt som den historiska skotska staten, 

som utgjorde ramen för den senare ”nationen”, var förknippat med en speciell statsnation som 

den engelska, utgör ett starkt protonationellt murbruk. ”Hobsbawms” protonationalister (eller 

beroende på ordval - etnonationalister) hävdar att de har rätt till egna nationsstater och inte 

bör ”styras av andra”, vilket bekräftades av de av mina skotska informanter som är (proto) 

nationalister d v s de uttrycker sina önskemål om bildandet av en framtida stat för den skotska 

nationen. 

 

Då blev jag betänksam över den skotska historiens gång som verkar hålla på att avsluta sin 

cirkel genom tiderna i den punkt som den symboliskt ”stannande”. Jag ser det på följande sätt: 

kilten, plaid och säckpipor blev tillåtna igen, bärande av vapen likaså. Det skotska 
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parlamentet har blivit ”återfött”. Men det är naturligtvis endast en skenbar vision, eftersom av 

det ursprungliga klansystemet som utgjorde ”det gamla Skottlands” väsen och basis återstod 

endast den rika symboliken och ett fåtal av vissa seder samt traditioner. Med tanke på det 

förgångna, dock oerhört seglivade minnet av jakobiternas strävan, ställde jag en fråga om 

skottarna någonsin kommer att vilja ha en kung eller drottning igen.  

 

Malcolm besvarade detta med: 

 

 “As far as a new King or Queen... No that will ever happen, certainly not in my lifetime. Most 

Scottish Nationalists are also Republicans. In regards to Independence? Well that is at the 

end of the day up to the Scottish people and nobody else. There are not the Englishmen 

holding us back but the Scots. If a large enough majority (and let’s face it, it would have to be 

a very large majority over 70%) were to vote SNP then we would have an Independent 

Scotland (although some parties suggest it would also require a referendum following 

election of such a party). The Scottish Parliament is very limited to what it can do. Some 

argued it would increase nationalism while others said it would stem new life into it. I don’t 

see it’s done either personally. It may take 25 years to get Scots to have enough confidence in 

them selves to vote for Independence but I believe it will happen eventually.” 

 

Camerons svar på den samma frågan blev:  

 

“Well I don’t think either we should return to the days of Kings or Queens...seems a bit 

outdated of an idea to me. But independence will not be easy after being ruled over by 

England for so long. But it seems that nowadays the focus is on merging together and not 

separating. There's talk about a United States of Europe recently and more countries joining 

as well. The best thing for the future would be to get rid of countries altogether and have a 

united planet. I am not convinced splitting up the UK has much point if we are to be ruled 

from Brussels anyway. People have bigger problems than political arrangements. Parliament 

is pretty good – let’s get on with helping the lost and feeding the hungry.” 

 

Här blev jag fundersam och konstaterade att återskapandet av det skotska parlamentet verkade 

vara en bra idé, som skulle starta en vidare utvecklingsprocess för Skottland. Men jag erkände 

att jag tänkte i något ”gammaldags” banor, eftersom jag ”försummade” för det första 

republikaner och för det andra de moderna tider som kräver en annan form av ”organiserad” 
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nation. En sak som blev helt klar för mig var att många skottar är fullkomligt medvetna om att 

de moderna tider vi lever i kräver moderna lösningar. För dem gäller inte den skotska saken 

att återuppbygga ”det gamla Skottland” men att skapa ett nytt, modernt Skottland, i en 

globaliserad värld. Tidsparadigmet är givetvis helt annorlunda nu än i dåtiden. Skottarnas 

avsikt är hellre att återfå den rättsliga makten över deras regionaliserade land samt över deras 

ekonomi i tider då överstatligheten alltmer präglar mellannationella - eller mer träffande sagt - 

transnationella kontakter. I enighet med Hettne håller jag vid denna ståndpunkt att 

nationalstaterna må vara emotionellt betydelsefulla men har förlorat sin gamla betydelse som 

ekonomiska system, som ”nationella ekonomier” vilka kan kontrolleras och styras med hjälp 

av nationell ekonomisk politik. Jag konstaterar att det också handlar om mikroregionalism. 

Som Hettne betonar, går den ut på att (sub)nationen, eller den dominerade nationen, utmanar 

nationalstaten, men det är sällsynt att detta leder till en våldsam utbrytning. Den politiska 

rationaliteten bakom den är en annan, nämligen att antingen sker en konstitutionell 

anpassning, eller också sker en odramatisk uppdelning (Hettne 1998). Konstitutionell 

anpassning i form av återöppnandet av det skotska parlamentet är redan ett faktum, liksom 

utvidgandet av vissa rättsliga befogenheter för Skottland. 

 

För Alan handlar det just om den rätta makten:  

 

“The new government building is a symbol of hopes that there will be a Scotland’s rule by the 

rightful Scottish people, giving the power and rights of running Scotland as a rule nation. And 

giving as well the power of the oilfields back to its rightful owners - the Scots.” 

 

Däremot Keith kommenterade mina funderingar med: 

 

“Well as an Englishmen I guess am slightly sadden that Scotland has its own parliament and 

wants to break away even more from Great Britain. I guess it sad more as a British person 

than an Englishmen. I feel the Scottish parliament as a waste of money. The building was 

meant to cost 40 million pounds and it came at ten times that price paid for by the British 

taxpayers not just Scottish but us – English, Welsh and Irish. It’s wrong that the Members of 

Parliament in Westminster from Scotland can vote on English issues that do not affect the 

MPs from Scotland own people who they represent. A case was not long ago that Tony Blair 

won a crucial vote in our Houses of Parliament just of the English Labour MPs wouldn’t on 

an English matter. Yet I must admit part of me though does understand why Scotland wants to 
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go its own way. It would cost all the Great Britain. I think it now been too long for Scotland to 

break away. And anyway in many respects I can’t see what the fuss is any more now because 

we are more control by Brussels than our houses of Parliament or it seems “that way”. And if 

the New European Constitution comes in to force that will even become more. So the Scottish 

wishful thinking about having Scotland just for Scots – seems to be very futile.” 

 

Malcolm betonade ett större “hot” än det engelska: 

 

”It’s no secret that I await the day when the UK (or preferably Scotland) leaves the EU (that 

is not to cut trade links but to cut political links). Sick and tired of being ruled from London I 

have no desire for the continuing devolvement of power to Brussels who now rule on 

practically every part of our lives. Tax and finance is getting more and more confusing for 

small business and individuals as the powers that be in Europe continue to try and harmonise 

these policies. Many countries that have joined have seen prices increased (including the 

Republic of Ireland). I have no desire to hand over the majority of our money issues to 

another state. That’s not democracy! Scotland would lose much of its identity, and not gain 

independence with the EU. The Euro has caused nothing but higher prices and an unstable 

European economy! Compared with EUROlands we have a stable economy! I recognize we 

should vote the way the Swedes did: a resounding NO!” 

 

Det har alltid funnits motsättningar mellan, å ena sidan, engelsmän (som statsbärande nation) 

och, å de andra, skottar, walesare och nordirländare. Visst hyser både skottarna som 

engelsmännen föreställningar om att den andra gruppen är kulturellt annorlunda än den egna, 

och här gör sig Eriksens teori gällande i praxis (Eriksen 1993). Dessutom använder sig 

skottarna i stor mån av skotsk symbolik, som är intimt förknippat med klanväsende, samt av 

hjälte-myterna. Men, som Eriksen påpekade, dessa kulturella seder och traditioner används 

också - i lika stor mån - av nationalismen. Dagens skottar verkar nonchalera engelsmän 

snarare än att utmana dem. Jag kom ihåg Malcolms lyckade formulering tidigare om att 

engelsmännen aldrig blev anklagade för skottarnas öde, för skottarnas framtid (men för det 

förflutna), eftersom de faktorerna ligger i skottarnas händer endast. För många skottar verkar 

det vara väsentligt att genom utbrytelse från det förenade kungadömet hellre slippa 

medlemskapet i EU än engelsmännen. Etniskt sett är skottarna, såsom de flesta andra kulturer, 

inte ”rena”, de är kulturella hybrider eftersom det ursprungligen invandrade irer, assimilerades 

med pikter, angler, britter, saxar, nordmän o s v. Alltså är dagens skottar produkten av 
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månghundraåriga etniska korsningar. Dessutom lever idag i Skottland, vid sidan om skottarna, 

invandrade folk från många olika kulturer som blev brittiska medborgare, och likaså själva 

infödda britterna bestående av engelsmän, walesare och nordirländare. Därför kan det inte 

längre bli aktuellt att tala om en ”etnisk konflikt” mellan skottarna och engelsmännen (inte 

heller engelsmännen är etniskt ”rena”). Den konflikten eskalerar att bli en konflikt på en 

nationell nivå, mellan två nationer: den skotska och den engelska, framförallt p g a 

ekonomipolitiska intressen. Dessutom är det inte endast en direkt konflikt mellan skottarna 

och engelsmännen, men indirekt konflikt mellan skottarna och EU:s ekonomiska politik, 

vilken samtidigt påverkar hela Storbritannien. Det kändes vilseledande att betrakta nutidens 

skottar på grunder av deras etnicitet, eftersom etnicitetens form är för trång och inte rymmer 

den komplexa situationen. Jag anser att den nationella kontexten ger en mycket mer 

tillfredställande bild av skottarnas sociopolitiska ”image”. Enligt mig ser en majoritet av 

skottarna knappast sig som en ”etnisk minoritet”, de ser sig framförallt som en nation. Och 

som Eriksen påstår, har alla nationaliteter sin etniska prägel. Skottarna är en nation bland 

andra nationer – för dem själva. De ser sig jämlika engelsmännen just p g a den nationella 

statusen. 

 

Malcolm bekräftade detta med:  

 

“It doesn’t matter where you come from, Scotland is a nation of many races and mixed 

nationalities within it. So whether you are: French, Pakistani, Danish or Dutch, if you pay 

your taxes in Scotland then in my book you have every right to dictate how we should be 

governed. Blair has a Scottish name and he was born in Scotland. But it takes more than a 

Scottish name to make you a Scot”. 

 

Här ville jag gärna få veta, vad det är som gör en person till en skotte i skottarnas ögon.  

 

Malcolms svar blev: 

 

“A 'True Scot' is someone who believes in their Nation no matter what the political stand. To 

say: someone is not a 'True Scot' because of his political ideologies, it is both insulting and 

outrageous. My granddads did not fight two world wars only to have someone dictate what 

Scots can and can not believe in”. 
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Jag kan inte släppa tanken att kanske kan det hända att för första gången någonsin i en ganska 

nära framtiden slås en brygga av gemensamma intressen mellan vanliga skottar och 

engelsmän (som under II världskriget när engelsmännen och skottarna kämpade sida vid sida 

mot en gemensam fiende), då de båda sidorna kan vara förenade i en gemensam kamp mot 

EU:s neoliberala direktiv och politik samt mot den tilltagande globaliseringens negativa 

effekter. Det verkar ju finnas ett indirekt samband mellan samhällsupplösning på 

nationalstatens nivå och globalisering. Globaliseringen reducerar utrymmet för nationalstatens 

handlande och kan därför på den nationella arenan inge en känsla av maktlöshet och 

frustration som manifesteras som ett inrikespolitiskt problem. Så jag ser den nationella statens 

kris i Storbritannien också som en bieffekt av globaliseringen och inte enbart som de verkliga 

skotska nationalisternas strävan, eftersom den brittiska staten inte längre kan stå emot den 

globala utvecklingen och inte kan garantera beskydd av de svaga i det brittiska samhället. För 

mig är det snarare så att båda faktorer bidrar till uppluckringen av det brittiska 

nationalstatsprojektet. Europatanken, som utgjort en del av EG/EU-projektet, bars upp av 

visionärer som strävade ”bortom nationalstaten”, eftersom dessa visionärer och statsmän 

betraktade nationalismen som Europas historiska gissel. Det är uppenbart att man i sin 

konstruktion av EU hade inspirerats av den historiska nationsbyggnadsprocessen i Europa. 

Uppenbart är också att exemplet ”statsnation” i så fall är mer relevant än exempel 

”nationsstat”. På samma sätt som i nationsbyggandet kan man i regionaliseringen identifiera 

en ”officiell regionalism” (europeiskhet) och en mera ”folklig regionalism” (skotskhet). De 

utgör olika sätt att konstruera Andersons ”imaginära gemenskapen”. 

      Europabygget handlar om perioder av både frammarsch och reträtt. Liksom det finns 

misslyckade statsbyggen kommer det förmodligen att finnas misslyckade regionbyggen. 

Nationalismen må återigen förstärkas världen över, men den utgör inte längre en lösning på de 

problem en splittrad mänsklighet står inför. Den har blivit en del av problemet. Världen 

förändras så att nationsstaten inte längre är lämplig som synonym för ”samhället i stort” och 

den statsupplösningsprocess som pågår i Storbritannien är ett bra exempel på detta. Allt tyder 

på att nationsstatens tid kommer att vara över - mycket därför att kapitalismen och moderna 

kommunikationsteknologier, från parabolantenner till jetplan, har relativiserat den mänskliga 

tillvarons rumsliga dimension. Världen har blivit en enda plats. All detta orsakar att jag ser de 

skotska nationalisternas strävan för skapande av en oavhängig stat Skottland, som ett projekt 

som är dömt att misslyckas. Skottlands ekonomiska framtidsutsikter utan Storbritanniens 

finansiella politik och utan det brittiska finansiella skyddet ser ut att dala. Dessutom riskerar 

Skottland att bli hänsynslöst utkonkurrerad av den engelska ”ärkefienden” i ett nationalistiskt 
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hämndsyfte. Jag förstår den protonationalistiska ”wishful thinking” och sympatiserar med 

den, dock förbehåller jag mig rätten av att förbli skeptisk inför verksställande av denna, 

eftersom Skottland i vilket fall som helst kommer att betala ett alltför högt pris för sin 

oavhängighet. Och med ”Skottland” menar jag den skotska nationen. Däremot menar jag att 

det rika skotska kulturella arvet utgör ett enormt bidrag till mänskligheten, när jag 

avslutningsvis säger: Alba gu brath!8  

 

 

Sammanfattningen 

 
Jag har i den här uppsatsen visat att skotsk neonationalism och regionalisering är intimt 

förknippade med varandra. De är delar av vårt tidsparadigm, vilket karakteriseras av 

tilltagande överstatlighet och begränsning av den nationella statens handlingsutrymme, vilka i 

sin tur bidrar till inrikespolitiska problem och uppluckringen av staten. Jag har också visat på 

att skottarna är ett stolt och patriotiskt folk som håller myter om skotska hjältar, fäderneslands 

försvarare, med William Wallace som hjältarnas ledare i kärt minne. William Wallace är för 

skottarna kontinuitetens och den skotska nationens kraftsymbol som enar de alla inom ett 

fiktivt, metaforiskt länkat släktskap. Jag strävade efter att lyfta upp betydelsen och väsendet 

av Wallace-myten för dagens skottar, myten som har en dragkraft och karisma som onekligen 

fängslar och berör många andra. Skottarna värnar om minnena av sina nationella hjältar, 

eftersom de utgör ett fundament åt deras civila religion – patriotismen. 

      Dessutom har jag visat att Turner, Lévi-Strauss, Anderson, Eriksen, Hobsbawm, och 

Hettnes teorier passar väl in på det som mina informanter sade. Det som framför allt förenar 

skottarna är kärleken till hemlandet, en stark känsla av samhörighet och ett djupt nationellt 

medvetande. Grogrunden för skotsk nationalism är inte bara missnöje över att styras från 

London - den är också stolthet över deras land, över deras kulturella arv – samt en djup 

längtan efter en skotsk, oavhängig stat. Sett från ett kulturellt perspektiv finns det ett 

nationalmedvetande, som går över alla politiska gränser, och som är starkt och säkert byggt på 

den alldeles oförnekliga patriotismen som just den skotska. Skottarnas längtan följer vårt 

tidsparadigm och verkar förverkliga en riktigt profetisk teori om upplösningen av nationella 

stater som en konsekvens av pågående globaliseringen. Därför är regionaliseringen av 

                                                 
8 Gael. Skottland för evigt! 
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Skottland i dagens läge den enda, sett ur ekonomipolitiska perspektiv, acceptabla, och av detta 

tidsparadigm styrda lösningen. 

     Avslutningsvis hoppas jag att jag genom min uppsats kommer att bidra till en förbättrad 

förståelse och djupare inblick i det speciella med den skotska (proto)nationalismen. 
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