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White Knights in Highland Armor: A Close Reading of Walter 

Scott’s Waverley 

 

Waverley; or ’Tis Sixty Years Since is an historical novel written by the Scottish author Sir Walter 

Scott which follows the adventures of Edward Waverley through the Scottish Highlands during 

the 1745–1746 Jacobite rebellion. It is, as has been suggested by previous research, a novel with a 

clear imperialistic bias and this essay adds to that discourse by applying the modern concept of the 

white savior complex. The white savior complex argues that white characters, in certain works, 

act as and are described as intelligent and moral saviors of non-white characters, who in turn are 

portrayed as unintelligent and immoral. Only by the actions of the white savior can they be saved. 

The complex is present mainly in the novel’s protagonist who drags the seemingly backwards 

society of the Scottish Highlands into a modern future as part of Great Brittan. This essay argues 

that the move from a backwards and archaic society to a modern and prosperous one would have 

been possible even without using the framework the white savior.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Waverley; or ’Tis Sixty Years Since (1814), oftast endast benämnd som Waverley, är en roman 

skriven av den skotska författaren Sir Walter Scott. Romanens handling utspelar sig omkring 60 

år innan romanen skrevs, vilket antyds i romanens fulla namn, och under dessa år hade det politiska 

klimatet i Storbritannien förändrats mycket. Waverley var en roman som under början av 1800-

talet hade en stor roll i att forma sina samtida läsares uppfattning av Skottland, de skotska 

högländerna och folket som bodde där, gaelerna. Romanen utspelar sig under jakobitupproret 

1745–1746 och följer den engelska Edward Waverleys resa från England till högländerna och 

sedan tillbaka till England i romanens slut.  

Flertalet forskare har i sina analyser av Waverley påpekat att Edward Waverleys karaktär lever 

upp till sitt namn. Trots av att majoriteten av analyserna inte rör etymologi, och inte heller den här, 

är Edwards familjenamn en intressant aspekt; Waverley liknar det engelska order wavering, det 

vill säga vacklande (eller även kluven), en egenskap som kännetecknar romanens huvudfigur. 

Inledningsvis tjänar Waverley i ett engelskt regemente under den engelska monarken, kung George 

II, men fram till romanens slut skiftar Waverleys trohet mer än en gång mellan kung George II av 

huset Hanover och den förvisade prinsen Charles Edward Stuart av huset Stuart, ledaren av 

jakobitupproret 1745–1746. Romanen avslutas dock med att den engelska Waverley står utanför 

vardera av sidornas arméer när det avslutande slaget vid Culloden sker.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vad slutet i Waverley innebär är ett vanligt område för analyser där flera olika tolkningar gjorts 

och varför denna uppsats inte kommer att behandla romanens mening; delvis för att det är ett 

omfattande arbete utanför ramarna av denna uppsats, och delvis då det redan gjorts. Ett urval av 

dessa analyser kommer dock att ligga till grund för denna uppsats. Vad denna uppsats istället gör 

är att applicera en modern teori på Waverley: teorin om white savior-komplexet. Kan Edward 

Waverley förstås genom denna moderna term?  

För att svara på den frågan måste Waverleys karaktär fastslås; vem är Edward Waverley? Är 

han en engelsk soldat eller en skotsk rebell? Argument kan föras åt båda hållen. Skulle, 

exempelvis, romanen kunna sluta på samma sätt om Waverley hade varit skotsk? Denna uppsats 
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kommer att undersöka tre saker: den kommer att analysera Waverleys karaktär och hur han 

förändras genom romanens narrativ; den kommer att analysera slutet av romanen och det slut som 

de mest framträdande figurerna når samt vad det har för betydelse; och den kommer även att 

analysera möjliga förklaringar till varför Waverley är engelsk och om det hade varit möjligt för 

narrativet att han varit skotsk. Genom dessa tre frågeställningar kommer denna uppsats att 

undersöka om Edward Waverley är en white savior eller inte.  

 

1.3 Metod och teori 

Denna uppsats gör en närläsning av Edward Waverley i Walter Scotts roman Waverley (1814) och 

undersöker huruvida det är möjligt att förstå honom som en white savior. White savior kommer 

från begreppet white savior-komplex (White savior complex på engelska) som är ett sociologiskt 

begrepp som används inom den engelskspråkiga världen, och som det inte finns en svensk 

motsvarighet till, men grovt kan det översättas till vit räddare.1 Begreppet används främst inom 

filmvetenskap och har sitt ursprung i den engelska poeten Rudyard Kiplings dikt The White Man’s 

Burden som kommenterar den vita mannens uppgift (börda) att lyfta upp och utbilda, med Matthew 

Hugheys ord från artikeln ”Racializing Redemption, Reproducing Racism: The Odyssey of 

Magical Negroes and White Saviors”, ”darker people for their own good”.2 En white savior är, 

som namnet tyder på, en vit person vars uppgift eller mål är att rädda eller lyfta upp icke-vita 

personer (läs ociviliserade) och/eller samhällen till samma standard som de själva och deras 

samhälle (läs civiliserat). I film framställs denna relation oftast mellan vita och svarta personer och 

Hughey ger flertalet exempel på sådana filmer. Relationen kan dock lika väl manifesteras mellan 

vita och ursprungsbefolkningar. Dessa filmer är inte nödvändigtvis menade att vara rasistiska, utan 

kan till och med vara gjorda med en anti-rasistisk intention där relationen symboliserar vänskap 

över rasgränser, men Hughey menar att dessa relationer och de tillhörande attributen bygger på 

stereotypiska (rasistiska) föreställningar.3 Den vita personen framställs som utbildad och 

civiliserad och den icke-vita som obildad och ociviliserad.  

 
1 Genomgående i denna uppsats kommer den engelska termen white savior att användas, då det inte finns ett 
motsvarande svenskt begrepp.  
2 Matthew W. Hughey, “Racializing Redemption, Reproducing Racism: The Odyssey of Magical Negroes and White 
Saviors”, Sociology Compass 6:9 (2012), s. 759. 
3 Hughey 2012, s. 751.  



3 
 

Denna uppsats fokuserar främst på white savior-aspekten av Hugheys artikel men kommer även 

att ta upp the magical negro då jag anser att det är andra sidan av samma mynt. Båda begreppen 

bygger på samma föreställningar. The magical negro utvecklades från idén om the noble savage, 

en föreställning från europeisk 1600-talslitteratur som beskrev icke-vita som ”[in] harmony with 

nature, generosity, child-like simplicity, happiness under duress, and a natural and innate 

compass”.4 Dessa kvaliteter var sådana som européer ansågs ha förlorat och under 1700-talet 

uppmanades människor att tillbringa tid med dessa ”noble savages” för att åter lära sig dessa 

egenskaper. I föreställningen om the magical negro är det just utbildningsaspekten som är central; 

i filmer är the magical negro en svart person vars uppgift i filmen är att rädda en vit person från 

omoral, ofta på bekostnad av sig själv.5 Jag menar att eftersom the magical negro bygger på 

föreställningen av the noble savage, vilken inkluderar samtliga icke-vita personer, går det att 

applicera denna föreställning på högländarna. 

Postkolonial teori, eller postkolonialism, är ett forskningsområde inom bland annat 

litteraturvetenskap och har praktiserats (i den engelskspråkiga världen) sedan 1980-talet. 

Postkoloniala analyser bygger på idén att för att förstå den moderna världen – och dess litteratur – 

är det nödvändigt att analysera den roll som Europa har haft, och fortsätter att ha, i och med dess 

tidigare kolonier. Det är inte möjligt, enligt postkolonialism, att analysera ”europeisk litteratur” 

utan att ta i beaktande det systematiska förtryckandet av icke-vita befolkningar och övertagandet 

av ”de andras” land, det vill säga imperialism och kolonialism.6 Dessa två termer är båda en del 

av den postkoloniala teorin, men de fyller två olika funktioner: den förstnämnda syftar på den 

fysiska praktiken av att etablera kolonier medan den sistnämnda syftar på den mer abstrakta – men 

med reella konsekvenser – föreställningen om europeisk överlägsenhet.7 Edward Said formulerar 

skillnaden på följande sätt: ”[…] ’imperialism’ means the practice, the theory, and the attitudes of 

a dominating metropolitan centre ruling a distant territory; ’colonialism’, which is almost always 

a consequence of imperialism, is the implanting of settlements on distant territory.”8 Med denna 

tolkning av termerna är det inte möjligt att se på Skottland som en koloni, Skottland är en del av 

 
4 Hughey 2012, s. 755. 
5 Hughey 2012, s. 756. 
6 J Daniel Elam, “Postcolonial Theory”, 2019, https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-
9780190221911/obo-9780190221911-0069.xml [hämtad 2019-12-17]. 
7 Det finns olika tolkningar om vad begreppen innebär och betyder; denna uppsats är baserad på Edward Saids 
tolkning av begreppen. Se följande fotnot.  
8 Edward W. Said, Culture and Imperialism (London: Vintage, 1994), s. 8. 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0069.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0069.xml
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de brittiska öarna och Englands intresse var stabilitet på öarna snarare än intresse av högländernas 

land, men att se Skottland som präglat av brittisk imperialism är fullt möjligt.   

Vidare används postkolonialism framförallt för att analysera och kritisera europeiska 

handlingar gentemot icke-vita befolkningar. Den gaeliska befolkningen i de skotska högländerna 

är vita, trots det faller de in under samma icke-vita begreppsparaply då de räknas som 

ursprungsbefolkning. Ord som vildar, okunniga och primitiva användes av européer för att 

beskriva icke-vita befolkningar under kolonialismen, och detta var de ord som engelsmännen, men 

även de angliserade låglandsskottarna, applicerade på högländarna. Synen på högländarna som 

noble savages var utbredd i England och lågländerna och Silke Stroh drar paralleller mellan 

högländarna och andra ursprungsbefolkningar i boken Gaelic Scotland in the Colonial Imagination 

vid flera tillfällen. Exempelvis drar hon paralleller mellan högländarna och zulubefolkningen i 

södra Afrika med avseende på föreställningarna om deras extrema maskulinitet och råa sexualitet, 

eller mellan (kvinnliga) högländare och orientaliska befolkningar i anseende på femininet och 

underkastelse, eftersom de ansågs behöva en vit (engelsk) man för att beskydda dem.9 De icke-

europeiska exemplen är exempel på det extrema, medan högländarna är någonstans i mitten, med 

fördomar och föreställningar från både England och lågländerna.  

Skottland, inklusive högländerna, var inte utan skuld under kolonialismen. Under slutet av 

1600-talet försökte de (och misslyckades) med att starta en egen koloni i Karibien, och efter slaget 

i Culloden 1746 gick många högländare med i den brittiska armén som sedan fick eller köpte mark 

i Amerika. Stroh menar dock att detta inte ”diskvalificerar” en postkolonial läsning och citerar 

tvingad värvning och engelska anti-höglandssentiment som anledningar, samt att högländarna inte 

är den enda förtryckta befolkningen som gått med i den brittiska armén, med före detta slavar, 

sikher och gurkhas som exempel, varav de två sistnämnda folkgrupperna också sågs av 

engelsmännen som ”warlike”, i likhet med högländarna.10 Stroh argumenterar för en tolkning som 

synliggör den brittiska imperialismen och menar att: 

 
9 Silke Stroh, Gaelic Scotland in the Colonial Imagination: Anglophone Writing From 1600–1900 (Evanstone, Illinois: 
Northwestern University Press, 2017), s. 118. Stroh konstaterar dock att trots förtrycket hade ändå högländarna en 
”förhöjd” status gentemot exempelvis afrikanska befolkningar i engelska ögon. I en hierarkisk ordning stod 
högländarna över afrikanska befolkningar (men fortfarande under engelsmännen) när det handlade om saker som 
exempelvis poesi. Engelsmännen hade länge betraktat högländsk poesi med vördnad, likaså med utvalda asiatiska 
kulturer, medan afrikanska befolkningar och andra, mörkare ursprungsbefolkningar, exempelvis australiensiska 
aboriginer, inte ansågs producera något av konstnärligt värde. 
10 Stroh 2017, s. 139–140. 
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Despite the wider context, the particular ways in which the ”noble savage” trope has been applied to 

Britain’s internally marginalized ethnicities (whether Scottish, ”Celtic”, or Gaelic) as well as overseas 

colonized cultures establishes discursive links between those regions and validates the examination of 

noble savagery in the postcolonial context […] .11 

 

Högländarna kommer därför i denna uppsats att behandlas som de icke-vita, därför att de har 

mycket gemensamt med koloniserade befolkningar utanför Europa, medan engelsmännen och 

lågländarna kommer att definieras som de vita i relation till white savior-komplexet.  

 

1.4 Tidigare forskning 

I boken The Historical Novel beskrev Georg Lukács Waverley som den roman som först etablerade 

”the classical form of the historical novel”.12 Efter Waverleys publikation 1814 har flertalet 

analyser gjorts av både romanen och på dess författare, Walter Scott (samt även korsanalyser med 

hans andra verk). Edward C. Smith III beskriver i artikeln ”Walter Scott, Literary History, and the 

’Expressive’ Tenets of Waverley Criticism” hur intresset för Scott och hans verk har gått i vågor. 

Av sina samtida läsare uppfattades han som fantastisk medan sena 1800-tals (och senare) forskare 

och läsare uppfattade hans verk som nostalgiska och romantiska utan något egentligt budskap.13  

De analyser som främst ligger till grund för denna uppsats är emellertid sådana som fokuserar 

på Waverley snarare än Scott, och som har ett postkolonialistiskt perspektiv eller som synliggör 

romanens imperialistiska tankegångar. Dessa analyser behandlar bland annat romanens mening, 

det vill säga dess budskap, och de är inte alltid överensstämmande med varandra. Stroh 

argumenterar för en tolkning av Waverley där Scott arbetar för ett enat, stabilt Storbritannien på 

bekostnad av den högländska kulturen och det högländska folket.14 Cathrine Frank å sin sida 

argumenterar i artikeln ”Wandering narratives and wavering conclusions: Irreconciliation in 

Frances Burney’s the wanderer and Walter Scott’s waverley” för en läsning där revolution och 

 
11 Stroh 2017, s. 115–116. 
12 Lukács citerad i Ian Duncans förord i följande upplaga av Waverley: Sir Walter Scott, Waverley (London: Penguin 
Group, 2011), s. xi.  
13 Edward C. Smith, “Walter Scott, Literary History, and the ‘Expressive’ Tenets of Waverley Criticism”, Papers on 
Language and Literature 36:4 (2000), s. 358. 
14 Stroh 2017. 
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konflikter är något oundvikligt och återkommande; hon menar att det i romanens slut finns sådant 

som pekar på att den fred som uppnås i slutet varken är enad eller stabil.15  

Vidare skriver både Stroh och Frank om den vikt som utbildning ges i romanen och hur 

Waverley växer upp från ung och naiv till äldre och realistisk. Dikotomin mellan det romantiska 

(naiviteten) och det realistiska i romanen återspeglas i diskursen som förts av litteraturforskare i 

anknytning till Scott. Som en förklaring på många 1800- och 1900-talsforskares ointresse för Scott 

och Waverley ger Smith följande anledning och citerar delvis Graham McMaster från boken Scott 

and Society: ”Since around the year 1885 in particular Scott’s novels have been viewed by critics 

and readers alike as little more than romantic and ’nostalgic boy’s adventures, origins of tradition 

that descended to the underground of the popular press.’”16 Många av den tidens forskare 

debatterade om Waverley var en romantisk eller en realistisk roman och Smith menar att den 

förstnämnda åsikten var den dominerande. Även den ”barnslighet” som tyds i den unga och naiva 

Waverley återspeglas i diskursen, där Richard Waswo i artikeln ”Scott and the Really Great 

Tradition” citerar Georg Brandes som menade att Scott var en författare ”whom all grown-up 

people have read and no grown-up people read”.17 

 

2. Historisk bakgrund 

För att förstå Waverley och de ingående romanfigurernas motiv är det viktigt att ha en förståelse 

om tidsperioden 1688–1746 samt 1746–1814. Den första perioden inbegriper tiden för de så 

kallade jakobitupproren, av vilka det fanns flera (Waverley behandlar dock enbart upproren 1715 

och 1745–1746 och den förstnämnda enbart i förbigående), och den andra behandlar tiden mellan 

slaget vid Culloden (slutet för jakobiterna som en politisk rörelse) fram till 1814, det år romanen 

först publicerades.  

Jakobiterna, eller jakobitism, var en politisk rörelse på de brittiska öarna under slutet av 1600-

talet och den första halvan av 1700-talet som motsatte sig Hanoverregimen till förmån för huset 

Stuart. Rörelsen var aktiv i alla delar av öarna men var mest koncentrerad i de skotska högländerna. 

Rörelsen var även bistådd av Frankrikes kung Louis XIV. Namnet kommer från kung James II 

 
15 Cathrine Frank, “Wandering narratives and wavering conclusions: Irreconciliation in Frances Burney’s the 
wanderer and Walter Scott’s waverley”, European Romantic Review 12:4 (2001), s. 429–456. 
16 Smith 2000, s. 358; citatet i citatet är alltså från McMaster. 
17 Waswo citerad i Smith 2000, s. 366–367 (fotnot 6). 



7 
 

vars namn på latin var Jakob.18 Under cirka 60 år stred jakobiterna och den engelska regimen, en 

tid där upproret gick i vågor, med lugnare perioder växlat med perioder av direkta konfrontationer. 

Konflikten avslutades 1746 i och med slaget vid Culloden där den engelska regimen besegrade 

den högländska armén och slutligen vann kriget – med förödande konsekvenser för högländerna.19 

Trots att Frankrike 1759 försökte, och misslyckades, med en invasion är det slaget vid Culloden 

som ses som det faktiska slutet för jakobitism som en politisk rörelse. 

 

2.1 Spänningar mellan Skottland och England 

1688 avsattes den katolska kungen James II av huset Stuart i vad som har kommit att kallas den 

ärorika revolutionen (The Glorious Revolution) och flydde till Frankrike vilket av både det 

engelska och det skotska parlamentet liknades vid och förklarades som abdikation. Den avsatte 

kungens protestantiska dotter Mary II och hennes man William III av huset Hanover förklarades 

samregenter över England, Skottland och Irland.20 Vid år 1688 hade kronans makt i England 

försvagats till förmån för det engelska (och skotska) parlamentet, vilket cementerades i och med 

William III:s kröning; kungen stod nu till svars inför parlamentet.21 I och med att kungens makt 

minskade och parlamentets ökade, ökade även Skottlands självstyre, vilket resulterade i ansträngda 

relationer till England när skottarna ville ge sig in i handelspolitiken och kolonialspelet.22 Eftersom 

majoriteten av befolkningen i Skottland var antingen katoliker eller episkopaler vilka motsatte sig 

det nya Hanoverstyret minskade kronans makt än mer, vilket gjorde det svårt för kronan att 

kontrollera Skottland. Utöver ekonomiska ansträngningar bidrog the Glencoe massacare, där kung 

William III:s styrkor dödade ett trettiotal personer som tillhörde höglandsklanen MacDonald, till 

att jakobitsentimentalitet spred sig i högländerna där flera hövdingar hade hög status inom det 

skotska parlamentet. Kung William III insåg faran i att förlora det skotska parlamentets favör och 

 
18 Även på svenska är hans namn Jakob men då boken som analyseras är på engelska kommer alla namn att skrivas 
i sin engelska form (i de fall de skiljer sig från de svenska). 
19 För vidare diskussion om detta se kapitlet ”Skottland efter slaget vid Culloden” i denna uppsats.  
20 Barry Cunliffe m. fl., The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland: From Earliest Times to the Present 
Day, 7 uppl. (Penguin Books, 2004), s. 148.  
21 Ralf Rönnquist, Historia och nationalitet: Skotsk etno-territorialitet i ett historiskt perspektiv, doktorsavhandling 
(Lund: Lunds universitet, 1990), s. 64. 
22 The Darien Scheme är namnet på vad som visade sig vara ett totalt misslyckande från Skottlands sida att etablera 
en koloni. När skottarna var tvungna att överge sina planer på en koloni i Dariensundet i Karibien till förmån för 
spanjorerna hade de tömt en sjättedel till en fjärdedel av den skotska statskassan, vilket i kombination med 
handelssvårigheter och missväxt snabbt ledde till missnöje i Skottland, varav många lade skulden på England. Se 
Rönnquist 1990, s. 65–66.  
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ämnade därför att slå ihop de två parlamenten till ett, vilket inledningsvis avslogs. Skottland 

fortsatte att utgöra ett hot mot England i och med att de bedrev handel med och hade en god relation 

till Frankrike, Englands största handelsfiende. Efter många år av ekonomisk och politisk oro 

mellan Skottland och England kom de två parlamenten slutligen överens 1707 och Storbritannien 

bildades formellt. De separata parlamenten upplöstes till förmån för ett brittiskt parlament, vari 

engelsmännen hade, och än idag har, fler antal platser. Kompromisser utlovades och Skottland 

hade rätt att behålla sitt eget rättsväsende och sina feodala rättigheter, samt att skotska universitet 

och kyrkan skulle fortsätta vara självständiga. Unionen var dock bräcklig och överlevde med 

endast en liten marginal, fyra röster, när förslaget om unionsupplösning lades fram 1713.23  

 

2.2 De gaeliska högländerna och de angliserade lågländerna 

I Skottland fanns två olika etno-territoriala grupper: lågländare och högländare. Lågländarna, som 

hade mer gemensamt med England än vad de hade med högländarna, accepterade 

sammanslagningen med lite eller inget motstånd. Högländarna däremot, vilka hade en helt annan 

samhällsordning och kultur, samt ett helt annat språk, gaeliska, än England, motsatte sig unionen. 

De religiösa och sociala förändringarna som unionen förde med sig, det vill säga protestantism och 

borgerskap, tedde sig gradvisa för lågländarna medan de för högländarna blev drastiska och stod i 

skarp kontrast till deras levnadsätt där klanen var central. Den sociala ordningen i högländerna var 

uppbyggd på det feodala systemet där ordningen var hierarkisk, där blodsband var av yttersta vikt 

och klanhövdingen hade absolut makt, något som tedde sig otänkbart i lågländerna, vilka 

betraktade sina grannar nordväst som vildar och barbarer. Högländarna gjorde även de skillnad 

mellan sig själva och lågländarna, där de sistnämnda kallades för sassenach (en gaelisk term för 

lågländare och engelsmän), vilket bidrog till än starkare ”vi och de”-känsla. Fientligheten 

lågländarna visade högländarna var dock inte helt utan orsak. Lågländerna bedrev mer handel med 

England, varav boskapshandel var den främsta typen, än vad högländerna gjorde eftersom 

höglandsklanerna var mer eller mindre självförsörjande. Boskapsstölder mellan höglandsklanerna 

var frekventa och även lågländerna blev utsatta för boskapsstöld, vilka inte sällan ledde till 

väpnade konflikter. 24  

 
23 Rönnquist 1990, s. 73. 
24 Rönnquist 1990, s. 81–83.  
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Före 1746 hade ingen av dessa grupper mer makt än den andra, dock besatt de makt i olika 

sfärer. Lågländernas makt låg inom politiken, de dominerade inom det skotska parlamentet, medan 

högländarnas makt låg i deras militära styrka, en styrka som gjorde England nervösa då 

högländerna var ett fäste för jakobiterna.25  

Än idag finns denna uppdelning mellan hög- och lågländer kvar, dock har de förlorat mycket 

av sina respektive kulturella identiteter som separerade dem innan 1746 och uppdelningen idag är 

främst geografisk.  

 

2.3 Skottland efter slaget vid Culloden 

Efter slaget vid Culloden straffades högländerna hårt. Det feodala systemet som klansystemet var 

uppbyggt på avskaffades och regeringen (åter)införde förbud mot vapen i högländerna, och dessa 

åtgärder tillsammans krossade högländernas militära styrka. The Dress Act var ett förbud som 

infördes 1746 och som innebar att det blev förbjudet att bära höglandskläder som exempelvis tartan 

och kilt. Ytterligare förbud mot att spela säckpipa infördes och engelska lärdes ut i skolor runt om 

i högländerna, medan gaeliska var förbjudet fram till 1766.26  

Med klansystemet utplånat och eftersom marken i högländerna var svårkultiverad tvingades 

många högländare att lämna sina hem och flytta till städerna i lågländerna; en urbanisering som 

har kommit att kallas the clearances. Många av de högländska männen gick med i den nu brittiska 

armén, en aktion som kan spåras till två anledningar: i utbyte mot sina liv och som ett sätt att 

bevara sin högländska identitet.27 England hade länge vetat om högländarnas militära styrka och 

även kommit att värdera den ”naturliga” lojalitet som klansystemet ingett, så länge lojaliteten var 

”rätt”, det vill säga till det brittiska kungariket. För de som inte tvingades in i armén låg dragningen 

i det kulturella: inom armén tilläts bärandet av höglandskläder och högländarna blev placerade i 

regementen där klansystemet figurerat som en mall. De skotska regementena var uppdelade mellan 

låg- och högländare, det vill säga lågländarna hade sina egna regementen medan högländarna hade 

sina regementen, i vilka klanhövdingen (eller den högst rankande klanmedlemmen vid liv) ledde 

 
25 Rönnquist 1990, s. 84. Samtidigt som högländarnas styrka var deras militära kapacitet var det inte alltid en 
enhetlig armé. Deras militär var uppdelad efter klaner och varje klan följde sin klanhövding, och de hade inte alltid 
samma ambitioner. Opportunistiska klanhövdingar kunde därmed föra sin egen agenda, till övriga klaners 
misstycke och/eller fördärv. 
26 Rönnquist 1990, s. 87. 
27 Stroh 2017, s. 138. 
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över män från sin egen klan.28 Under Sjuårskriget (1756–1763), ett decennium efter Culloden, 

användes de högländska regementena i frontlinjen vilket ledde till en oproportionerlig fördelning 

mellan skotska och engelska förluster.29 Även under Napoleonkrigen (1803–1815) stred 

högländarna för Storbritannien, men när kungariket inte längre hade användning av dem (och inte 

heller någon användning för högländska varor, vilket orsakade ekonomiska svårigheter i 

högländerna), sågs de återigen som, med Strohs ord ”a despised colonized [rather] than a 

celebrated colonizer”.30 

Under samma tid, början av 1800-talet, började även engelsmän och lågländare att använda 

kilten, som kom att ses som ”the party-dress of the most priviliged”.31 Olika förbund bildades i 

England och lågländerna där de menade att hedra höglandskulturen, från höglandsdräkten till 

säckpipan. Medlemmarna av dessa förbund tillhörde vanligtvis aristokratin, vissa var angliserade, 

före detta högt uppsatta högländare, och en av medlemmarna av ”the Celtic Society of Edinbugh” 

var Walter Scott. Kritik riktades dock mot dessa förbund och Stroh citerar en anonym nyhetsartikel 

som menade att: ”[…] for what can be more absurd than to see Highland landlords assembling 

[…] to revive the dress of a people, whom they are either driving from their homes […] or allowing 

them to be expatriated without making one effort in their favour.”32  

Kilten och säckpipan må ha räddats, men den skada den engelska språkindoktrineringen hade 

för det gaeliska språket har visat sig vara förödande. 1891 talade över 75% av stora delar av 

högländerna gaeliska, medan 1981 talade samma procent gaeliska enbart på de yttre Hebriderna 

och norra Isle of Skye.33   

 

3. Analys 

3.1 Sammanfattning av Waverley 

Waverley handlar om den unga, engelska Edward Waverley som 1745 går med i den engelska 

armén, i och med vilket han reser till det krigshärjade Skottland för att kämpa för den Hanover-

 
28 Rönnquist 1990, s. 89.  
29 Stroh 2017, s. 136. 
30 Stroh 2017, s. 140.  
31 Stroh 2017, s. 126. 
32 Stroh 2017, s. 126. 
33 Donald MacAulay, The Celtic Languages (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), s. 142–143. Siffrorna är 
ungefärliga.  
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styrda kronan. Väl i Skottland kommer Waverley i kontakt med och lär känna både låglands- och 

höglandsskottar som är anhängare till den landsförvisade prinsen Charles Edward Stuart. När 

konflikten mellan den engelska armén och de skotska jakobitstyrkorna når sitt klimax 1746 måste 

Waverley bestämma vilken sida av historien han vill vara på. 

Under sin jakobitsympatiserade farbrors avspända omsorg och bristande hänsyn till utbildning 

växer Edward Waverley upp till en ung man med ett naivt sinne och en romantisk syn på världen; 

en syn på världen som gör att berättaren i förbifarten jämför honom med Don Quijote. På 

uppmaning av sin far beger sig Waverley till Skottland där han går med i den engelska armén. Men 

på grund av sin oförmåga att förbinda sig till något som han inte finner intressant begär han snabbt 

att få lov att ta ett uppehåll. Hans överordnade accepterar och Waverley reser till en av sin farbrors 

vänner i lågländerna, jakobiten Cosmo Comyne Bradwardine, baronen av Tully-Veolan, och hans 

dotter Rose. Efter att ha tillbringat en längre tid i Tully-Veolan, under vilken baronen har kommit 

att respektera – och hans dotter Rose att förälska sig i – Waverley, beger sig Waverley till 

Glennaquoich i högländerna där han blir vän med klanhövdingen och jakobiten Fergus Mac-Ivor 

och förälskar sig i dennes syster Flora. Waverleys uppehåll från armén får ett abrupt slut när han 

får ett brev från sin överordnade om att han, Waverley, blivit uppsagd från sin post på grund av 

misstankar om jakobitsympatier, något Waverley själv finner absurt. Efter ett misslyckat frieri till 

Flora från Waverleys håll och ett misslyckat rekryteringsförsök från Fergus håll bestämmer sig 

Waverley för att lämna sina vänner och återvända till England. På vägen till England hamnar han 

i onåd med den engelsksympatiserade låglandsregeringen som ämnar döma Waverley som en 

jakobitsympatisör, dock blir han fritagen av en grupp högländare innan domen ges. De tar med 

Waverley till Edinburgh där han återser både Bradwardine och Fergus, samt blir introducerad till 

ledaren av jakobiterna, prins Charles Edward Stuart. Waverley svär trohet till prinsen och 

jakobiterna och blir klädd i höglandskläder av färgerna Mac-Ivor. Trots att han svurit trohet till 

Stuartprinsen känner Waverley en tvekan i att slåss mot sina landsmän, en tvekan som når sin 

klimax när han får bevis för att hans överordnade i armén hade haft verklig anledning att tro att 

Waverley bytt trohet och därmed agerat rätt i att säga upp honom. Waverley uttrycker en önskan 

om att återvända till England men kan inte bryta den ed han avlagt till prinsen. När han dock blir 

separerad från jakobitstyrkorna försöker han inte komma ifatt dem utan återvänder till England. 

På grund av separationen missar Waverley det sista och avgörande slaget mellan den engelska 

armén och jakobitstyrkorna, slaget vid Culloden. Nya bevis kommer fram som rentvår Waverley 
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och han får benådning av den engelska regeringen. Han återvänder till Skottland för att fria till 

Rose och säga ett sista adjö till Fergus och Flora, som avrättas respektive skickas till ett kloster för 

sina roller i upproret. Romanen avslutas med Waverleys och Roses giftermål och under firandet 

avtäcks en målning med Waverley och Fergus som motiv, klädda i höglandskläder med 

höglandssoldater bakom dem, med Waverleys verkliga kläder hängande bredvid.  

 

3.2 Vikten av en korrekt utbildning 

Genomgående genom romanen läggs stor betydelse på utbildning och utbildning är vad som 

slutligen bestämmer till vilken grad en figur kan hållas ansvarig för något. De högutbildade 

behandlas strängare än de som haft bristande utbildning, vilket blir tydligt i scenen med Fergus 

och Evan Duhs rättegång där domaren tar hänsyn till den sistnämndes brist på civiliserad 

utbildning: 

 

’For you [Evan Dhu], poor ignorant man,’ continued the judge, ’who, following the ideas in which you 

have been educated, have this day given us a striking example how the loyalty due to the king and state 

alone, is, from your unhappy ideas of clanship, transferred to some ambitious individual [Fergus], who 

ends by making you the tool of his crimes – for you, I say, I feel so much compassion, that if you can 

make up your mind to petition for grace, I will endeavor to procure it for you [...].34 

 

En hänsyn han inte visar Fergus: ”’For you, Fergus Mac-Ivor [...] I can hold out no hope of mercy. 

You must prepare against to-morrow for your last sufferings here, and your great audit 

hereafter.’”35 Domaren förklarar Evan Duhs lojalitet till Fergus, sin hövding, med att Evan under 

sin uppväxt haft en bristande utbildning och att han som ett resultat av den inte vet bättre. Här blir 

en av de betydande, i denna kontext, skillnaderna mellan de två sociala systemen, de feodala 

högländerna och det borgliga England, tydliga. Mack menar att det inte är lojaliteten i sig som 

domaren kritiserar, han till och med berömmer den, men att lojaliteten ska ges åt kungen och staten, 

inte individuella hövdingar.36 Eftersom Evan Dhu är en enkel soldat och eftersom han växte upp i 

 
34 Sir Walter Scott, Waverley, redigerad av Peter Garside, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), s. 342, 
mina kursiveringar. 
35 Scott 2007, s. 342; Douglas Mack poängterar dock att denna barmhärtighet inte var något som gavs högländarna 
i verkligheten. Se Douglas Mack, Scottish Fiction and the British Empire (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2006), s. 11. 
36 Mack 2006, s. 10. 
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högländerna hade han aldrig tillgång till eller möjlighet att lära sig vad som var ”rätt”. Fergus å sin 

sida växte upp i Frankrike där han fick den huvudsakliga delen av sin utbildning, som trots de 

ideologiska skillnaderna ansågs vara likvärdig utbildningen i England. 

Sinan Gül betonar också den vikt som romanen lägger vid utbildning. I artikeln ”’Hospitality 

to the Exile and Broken Bones to the Tyrant’: Early Modernity in Walter Scott’s Waverley” menar 

han att framhållandet av betydelsen av utbildning är en central del av Waverleys syfte. Gül 

argumenterar för att romanens syfte är att främja övergången från det gamla samhället till det nya, 

moderna samhället. Denna övergång sker genom utbildning.37 Gül har samma åsikt som Mack 

angående Fergus utbildning, det vill säga att han är välutbildad, men menar att han, och även Flora, 

är offer för ”felaktig utbildning”, snarare än några verkliga gärningsmän. Waverley å andra sidan 

är ett offer för obildning, vilket paradoxalt nog även är det som ursäktar honom. Under sin barndom 

var hans utbildning bristande, vilket bidrog till att hans identitet blev lidande, det vill säga han 

växte upp utan en tydlig engelsk (eller annan) identitet. Gül ser Waverleys okunskap som den 

främsta anledningen till att han förförs av och går med i den högländska armén. Gül menar även 

att Waverleys okunskap rättfärdigar hans handlingar, vilket kan liknas med Macks analys av Evan: 

han visste inte bättre. Samma argument, att inte veta bättre, finns även i romanen. I kapitel 32, som 

även Gül citerar, diskuterar två lågländare vilka som borde bestraffas och hur: 

 

Hundreds of misguided gentlemen are now in arms against the government, many, doubtless, upon 

principles which education and early prejudice have gilded with the names of patriotism and heroism; – 

Justice [...] must regard the moral motive. He whom ambition, or hope of personal advantage, has led to 

disturb the peace of a well-ordered government, let him fall a victim to the laws; but surely youth, misled 

by the wild visions of chivalry and imaginary loyalty, may plead for pardon.38 

 

Vidare beskriver Gül Waverley, på grund av dennes okunskap, som en ”tabula rasa”, en tom tavla, 

vilket också är Waverleys räddning.39 Det är lättare att lära ut vad som är rätt (och vad som är fel) 

till en person som inte har några åsikter än det är att vända någon som redan har motsatta åsikter, 

som exempelvis Fergus. Att utbildning har en central roll i romanen har sin förklaring menar Gül 

 
37 Sinan Gül, ”’Hospitality to the Exile and Broken Bones to the tyrant’: Early Modernity in Walter Scott’s Waverley, 
Prague Journal of English Studies 7:1 (2018), s. 34. 
38 Scott 2007, s. 173, mina kursiveringar. 
39 Gül 2018, s. 35. 
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som skriver att Scott var väl medveten om den styrka och kapacitet som utbildning kan ha: ”[...] 

Scott was one of the few who anticipated the importance of education for a powerful United 

Kingdom [...].”40  

Vid romanens början är Waverley en ung, naiv man som vid romanens slut har vuxit ur sitt 

naiva tillstånd och har blivit en man med en mer realistisk syn på världen och som åtar sig olika 

förpliktelser. Han har lämnat sina romantiska föreställningar bakom sig; högländerna och äventyr 

ter sig som blotta minnen. Genom giftermålet med lågländska Rose finner Waverley lycka och en 

stabilitet som flera forskare menar är en metafor för sammanslagningen av Skottland och 

England.41  

Ur en objektiv synvinkel slutar romanen lyckligt för Waverley. Hans handlingar i den 

högländska armén förlåtes i och med benådningen av regeringen, han ärver både hus och mark, 

och dessutom accepterar Rose hans frieri och de gifter sig. Även för lågländarna Rose och hennes 

far, Bradwardine, slutar romanen lyckligt; för Rose i och med det redan nämnda äktenskapet, och 

i Bradwardines fall genom att även han får benådning och att Tully-Veolan, hans tidigare gods, 

återställs till honom. Tully-Veolan som kommer att ärvas av Waverley och Roses andra son (den 

första sonen ärver huvudgodset Waverley Hall i England).42 För romanens främsta 

höglandsfigurer, Fergus och Flora, slutar romanen tvärtom negativt. Fergus döms till döden och 

avrättas och Flora tillbringar resten av sitt liv i ett katolskt kloster i Frankrike, medan jakobitismen, 

den ideologi som de ägnat sina liv åt, slutligen förintas.43 Även utanför romanens ramar sker 

samma utveckling. Flertalet forskare, exempelvis Mack och Stroh, anser att ett av romanens 

betydande syften är att manifestera utvecklingen från ett ideologiskt splittrat land, med de feodala 

högländerna och det borgliga England, till ett förenat land med en enhetlig ideologi, det vill säga 

 
40 Gül 2018, s. 34. 
41 Stroh 2017, s. 167; Frank 2001 s. 429. 
42 Traditionen av att den förstfödda sonen ärver huvudgodset kallas för primogenitur, eller förstfödslorätt, och är 
en princip där den ”äldsta sonen ärv[er] dubbelt så mycket som sina bröder […] och var den efter fadern främsta i 
makt och myndighet”. Betoningen på att Waverley och Roses första son ärver egendomen i England och den andra 
sonen egendomen i Skottland tyder på en attityd där England är överordnad Skottland, trots sammanslagningen. 
För definition av primogenitur se: Nationalencyklopedin, ”förstfödslorätt”, u.å., https://www-ne-
se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rstf%C3%B6dslor%C3%A4tt [hämtad 2019-
12-09]. 
43 Att tillbringa sitt liv i ett kloster är inte nödvändigtvis någonting negativt men jag menar att det inom denna 
kontext är det. Flora har ägnat hela sitt liv åt jakobitismen och åt sin klan, och att förlora och sedan tvingas lämna 
sin klan menar jag är ett negativt slut. Och vidare, om ett lyckligt slut är ett stabilt äktenskap (som för Waverley 
och Rose) kan motsatsen, det vill säga ett liv i ett katolskt kloster där en är tvungen att avsäga sig ett äktenskap, te 
sig som olyckligt. 

https://www-ne-se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rstf%C3%B6dslor%C3%A4tt
https://www-ne-se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rstf%C3%B6dslor%C3%A4tt
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Storbritannien.44 Mack menar bland annat att ”[t]he need for re-education of Highlanders is a 

crucial part of Scott’s new story [Waverley]”.45 ”Problemet”, menar både Mack och Stroh, låg inte 

i Skottland, utan i högländerna; majoriteten av lågländarna var redan assimilerade. Samtidigt som 

de båda menar att Scott berömde vissa delar av höglandskulturen och att han ansåg att högländarna 

förtjänade respekt, så ansåg han att klansystemet var föråldrat och därför tvunget att försvinna. 

Stroh anser att ”[d]estroying clanship and at least partly assimilating Scotland is inevitable if 

British nation-building is ever to be completed”.46 Enligt Mack ansåg Scott att det borgliga 

England var framtiden och det feodala högländerna tillhörde det förgångna, varefter det tedde sig 

givet att högländerna var de som var tvungna att anpassa sig, det vill säga assimileras. Det 

”barbariska förgångna” har ingen plats i den ”civiliserade framtiden”.47 Utöver att detta möjligtvis 

var Scotts åsikt var det även den utveckling som faktiskt skedde på de brittiska öarna. 

Storbritannien blev en stormakt medan högländerna förlorade sitt relativa självstyre och deras 

kultur försvann.48 

Det intressanta i Waverley är att det lyckliga slut som nationen eller de engelska och lågländska 

figurerna uppnår inte hade varit möjligt utan de olyckliga sluten som de högländska figurerna når, 

och det är i detta jag menar att white savior-komplexet är synligt i romanen. Varken figurernas 

eller nationens lyckliga slut hade varit möjligt utan att offra Fergus och Flora samt 

höglandskulturen.  

Som redan redogjorts för är Waverley i romanens början naiv och romantisk, han vet ingenting 

om världen och hans världsuppfattning har formats utifrån heroiska och romantiska berättelser. I 

kapitlet som lämpligt nog heter ”Education” återges en sammanfattning av Waverleys utbildning, 

en utbildning som mestadels saknade struktur och som gynnade hans fantasi på bekostnad av 

kritiskt tänkande och äkta förståelse:  

 

Edward [Waverley] would throw himself with spirit upon any classical author of which his preceptor 

proposed the perusal, make himself master of the style so far as to understand the story, and if that 

pleased or interested him, he finished the volume. [...] Alas! while he was thus permitted to read only 

for the  gratification of his own amusement, he foresaw not that he was losing for ever […] the powers 

 
44 Stroh 2017, s. 170; Mack 2006, s. 8. 
45 Mack 2006, s. 99. 
46 Stroh 2017, s. 171. 
47 Mack 2006, s. 54–55. 
48 Se kapitlet “Skottland efter slaget vid Culloden” i denna uppsats. 
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of his own mind for earnest investigation, – an art far more essential than even that learning which is 

the primary object of study.49 

 

Waverleys ovilja att avsluta något som inte intresserar honom, exempelvis en ”tråkig” roman, är 

inte begränsad till litteratur, utan påverkar även hans liv i den engelska armén. Efter att ha anlänt 

till Skottland påbörjar han sin träning vilken han snabbt finner tråkig, varför han ber om lov att ta 

ett uppehåll. Uppehållet tillbringar han hos kända jakobiter, Bradwardine och Fergus. Under 

uppehållet får Waverley ett brev från sin överordnade som varnar Waverley från att ”spend his 

time exclusively with persons, who, estimable as they might be in a general sense, could not be 

supposed well affected to a government which they declined to acknowledge by taking the oath of 

allegiance”.50 Likt hans sätt att läsa berättelser endast på ytan läser han även brevet ytligt. Han 

avfärdar sin överordnades ord med enkel fördom, det vill säga hans överordnades fördomar mot 

skottar, men misslyckas med att läsa mellan raderna. Waverley inser inte att ju längre tid han 

tillbringar med kända jakobiter desto större blir uppfattningen om att han själv är en möjlig 

jakobitsympatisör.  

Waverleys utveckling i romanen sker gradvis. Medan han är i högländerna lär han sig mer om 

världen och om hur den fungerar. Han lämnar komforten och säkerheten i sitt hem i England där 

han gick miste om äkta stimuli och kritiskt tänkande. I Skottland träffar han människor från en 

annan kultur och med ett annat språk vilket tvingar honom till kritiskt tänkande. De värderingar 

som högländarna har, och som till viss del även delas av lågländarna, hur överensstämmer de med 

de värderingar som han själv har? Waverley går från att vara en pojke som gör vad andra säger att 

han ska göra, till att bli en man med självständigt tänkande. Detta ter sig tydligast i de många 

scenerna där Waverley och Fergus diskuterar den förstnämndas förälskelse i Flora. Waverley, som 

kommer från det moderna England, anser att Flora har en egen vilja som måste respekteras och att 

han därför aldrig skulle gifta sig med henne mot hennes vilja, medan Fergus, som kommer från 

det föråldrade högländerna, anser att Flora kan användas som en bricka för att stärka klanen och 

sin egen position. Stroh menar att ett äktenskap under det borgliga idealet var byggt på kärlek, 

även om, som hon också påpekar, det inte alltid upprätthölls. Hon menar att ett äktenskap, eller 

 
49 Scott 2007, s. 13. 
50 Scott 2007, s. 71. 
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snarare bilden av ett äktenskap, byggt på kärlek användes som en tydlig markering som skiljde 

borgligheten från det feodala systemet.51   

Waverleys utveckling når sin kulmen i scenen där han separeras från den högländska armén. 

Han inser att han sett på världen som om den vore lik en av de romantiska romanerna han läste 

som ung, och att verkligheten är mycket hårdare och grymmare än vad han föreställt sig: ”[...] he 

felt himself entitled to say firmly, though perhaps with a sigh, that the romance of his life was 

ended, and that its real history had now commenced.”52 Scenen följer på det att Waverley sett en 

del av den skotska armén, ledd av Fergus, bli besegrade av den engelska armén. Efter att de 

engelska soldaterna lämnat slagfältet går Waverley runt och ser på de fallna högländarna med 

vemod, han letar efter Fergus utan att hitta honom och Waverley vet inte om Fergus är död eller 

om han blivit tillfångatagen. Waverley reflekterar över vem han är och var hans plats är, en 

reflektion som resulterar i förhoppningen att ”it might never again be his lot to draw his sword in 

civil conflict”.53 

Det är här som slutet av Waverleys resa börjar. Han återvänder till England med en stärkt 

identitet och självkännedom, samt en förståelse av hur världen faktiskt fungerar. Denna utveckling 

hade dock inte kunnat hända utan högländarna, framförallt Fergus. Det är mot Fergus idéer som 

Waverley ställs, och det är främst deras olika värderingar som debatteras genom romanen. 

Slutligen är det Waverley, och hans moderna värderingar, som vinner i och med att Fergus avrättas. 

I och med detta är det möjligt att läsa in the magical negro-motivet. Hughey menar att en magical 

negro är en icke-vit figur som ”makes it his or her mission to redeem the White character and help 

re-establish White moral purity and normality”.54 Det är även Fergus förmodade död på slagfältet 

som gör att Waverley slutligen väljer att bryta sitt trohetslöfte till prins Charles Edward Stuart och 

lämnar den högländska armén. Om romanens syfte är det som Mack och Stroh anser (och som jag 

instämmer med), det vill säga skildringen av utvecklingen mot ett stabilt och enat Storbritannien, 

menar jag att det hade kunnat framställas på ett sätt där högländerna och dess invånare inte använts 

som objekt. Hughey skriver om white savior-komplexet i filmer att 

 

 
51 Stroh 2017, s. 157. 
52 Scott 2007, s. 301. 
53 Scott 2007, s. 301. 
54 Hughey 2012, s. 756. En närmare diskussion om the magical negro finns i kapitlet ”En tavla eller ett hot?” i 
denna uppsats.  
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[t]he films show Whites going the extra-mile to help people of color who cannot or will not help 

themselves, thus establishing social order, teaching non-Whites right from wrong, and framing the White 

Savior as the only character able to recognize these moral distinctions and act upon them. [...] Whiteness 

emerges as the kind and fatherly de facto savior of the dysfunctional racial ’others’ that is redeemable 

in so long as they assimilate into White society via their obedience to their white benefactors of class, 

capital, and compassion.55 

 

I och med förlusten i Culloden förlorar högländerna sin makt och position och tvingas bli en del 

av Storbritannien som i och med den engelska vinsten i samma slag nu är stabilt. Högländarna 

varken ville bli en del av Storbritannien eller ansågs vara intelligenta nog att modernisera sig 

själva, varför Waverley kommer in i bilden. I romanen finns det en tydlig moral, där Waverley 

representerar det som är rätt och där Fergus representerar det som är fel; lågländarna representerar 

ett mellanting men som lutar mer åt det rätta hållet. Lågländerna lutar mer åt det ”rätta” hållet 

eftersom de har assimilerats in i den engelska kulturen och ideologin jämfört med högländerna 

som kämpar för att behålla sin identitet, det vill säga de är ovilliga att, med Hugheys ord, ”help 

themselves” och är alltså i behov av en vit person, Waverley, som ”räddar” dem från omoral. Vad 

som ytterligare stärker white savior-komplexet är att utbytet av utveckling är skevt, medan 

Waverley lär sig av högländarna och utvecklas förändras inte Fergus någonting, han är densamma 

genom hela romanen. Att den vita personen lär sig att förstå och respektera den mer primitiva 

kulturen menar Hughey också är en del av white savior-komplexet.56 Utvecklingen är inte enbart 

begränsad till dessa figurer utan den kan tydas i alla figurer, de engelska och de lågländska 

figurerna är alla runda, det vill säga att de genomgår en utveckling, medan de högländska figurerna 

är platta och alltså statiska och de genomgår inte någon utveckling genom romanen. Hade utbytet 

av utveckling varit jämbördig, det vill säga att Fergus hade lärt sig utav Waverley och utvecklats 

även han, hade white savior-komplexet minskat markant. Jag menar att utvecklingspotentialen 

finns där även hos Fergus och Flora, och jag menar att romanen inte hade förlorat något i sitt syfte 

genom att låta dem komma fram till vad som var rätt och att deras sätt att leva tillhör en förgången 

tid. Möjligen hade syftet blivit än starkare eftersom förändringen och utvecklingen, det vill säga 

 
55 Hughey 2012, s. 761. 
56 Hughey 2012, s.762. 
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av landet, kommit självmant och inte tvingats fram. I Waverley ges aldrig de högländska figurerna 

utrymme att inse att de har fel och att sedan förändra sig.  

 

3.3 En tavla eller ett hot? 

En annan del av romanen som berör den andra delen av white savior-spektrumet, the magical 

negro, är tavlan som introduceras i romanens slut:  

 

It was a large and animated painting, representing Fergus Mac-Ivor and Waverley in their Highland 

dress, the scene a wild, rocky, and mountainous pass, down which the clan were descending in the back-

ground. [...] the ardent, fiery, and impetuous character of the unfortunate Chief of Glennaquoich [Fergus] 

was finely contrasted with the contemplative, fanciful, and enthusiastic expression of his happier friend. 

Beside this painting were hung the arms which Waverley had borne in the unfortunate civil war.57 

 

Tavlan som avtäcks i romanens sista kapitel har tillskrivits stor betydelse av forskare som anser 

att den symboliserar romanens syfte, det vill säga Scotts intention. En tolkning som Stroh 

argumenterar för är att Scott ansåg att högländarna var stolta och deras kultur respektingivande, 

dock tillhörande en annan tidsålder; deras fall var slutligen oundvikligt. Att högländarna 

assimileras in i det moderna samhället var en nödvändighet för stabilitet i landet.58 Tavlan bevarar, 

med Strohs ord, ”some representation of Gaelic tradition and Jacobite history”, men där dessa 

aldrig blir mer än ett minne.59 Nostalgiskt, men utan egentlig fara då högländarna inte längre 

utgjorde något hot mot den stående ordningen, dessutom är tavlans motiv flera gånger distanserat 

från verkligheten. Stroh belyser den resa som tavlan genomgått; tavlan, som har högländerna som 

motiv, skissades i lågländerna för att sedan målas i England.60 Ytterligare en parallell mellan tavlan 

och romanens narrativ är just denna resa. Waverley, vars handling berör och i stor utsträckning 

utspelar sig i högländerna, skrevs av Scott i Edinburgh och trycktes och distribuerades av förlag i 

 
57 Scott 2007, s. 361. 
58 Stroh 2017, s. 170. 
59 Stroh 2017, s. 180. 
60 Stroh 2017, s. 180. 
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London.61 Gül gör en kortfattad tolkning av tavlan och menar, likt Stroh, att Fergus och Waverley 

i tavlan marscherar mot en ”inevitable defeat”.62 

Frank gör en annan tolkning av tavlan. Franks grundläggande argument för sin analys är att 

Waverley och Roses äktenskap är bräckligt och ohållbart, likt freden mellan Skottland och 

England. Det hot som högländarna representerar och som Stroh menar är neutraliserat är i Franks 

tolkning synnerligen närvarande. Under tiden mellan förlovningen med Rose och giftermålet reser 

Waverley tillbaka till högländerna för att ta reda på vad som hänt Fergus och Flora, och om möjligt 

hjälpa dem. Efter att Fergus dom fallit träffas de gamla vännerna varefter Fergus förbjuder 

Waverley från att bevittna hans, Fergus, avrättning med orden ”what a dying man can suffer firmly, 

may kill a living friend to look upon”.63 Frank menar att Waverley hindras från att bevittna 

avrättningen på grund av lojalitet, det vill säga Waverleys lojalitet gentemot sin vän, samt även av 

nostalgiska skäl, där ”nostalgia for revolution stands between a desire for stability and its 

fulfillment”.64 Hotet från högländarna gör sig enligt Frank åter närvarande i scenen med tavlan, 

där, i kontrast till Strohs tolkning, högländarna representerar högländernas styrka och stolthet och 

där de inte marscherar mot en säker undergång, utan mot en storslagen strid, en bild som förstärks 

av att Waverleys höglandsuniform hänger bredvid. Beskrivningen av tavlan som, med Franks ord, 

”large-as-life” ger upphov till en sublim känsla där den som bevittnar det sublima fylls bland annat 

av en känsla av att vara underordnad, en känsla som inte går i linje med bilden av högländarna 

som ofarliga.65 Franks analys belyser även en antydan om ett cirkulärt förlopp där saker och ting 

upprepas. I samma scen som tavlan avtäcks, uttrycker Frank Stanley, brorson till en engelsk 

officerare och likaledes Waverleys vän och följeslagare i romanens slut, sin förtjusning över 

högländerna; han blir, likt Waverley i romanens början, förförd av de romantiska högländerna. En 

möjlig antydan om att hotet från högländerna inte är neutraliserat, att de fortfarande besitter en 

dragningskraft.  

 
61 För närmare diskussion om Englands roll i den litterära, engelskspråkiga världen, se rubriken ”En skotsk Edward 
Waverley” i denna uppsats.  
62 Gül 2018, s. 41. 
63 Scott 2007, s. 348. 
64 Frank 2001, s. 435. 
65 För en diskussion om det sublima, se Edmund Burkes verk Filosofisk undersökning av ursprunget till våra begrepp 
om det sublima och det sköna: med en inledande essä om smaken (Stockholm: Symposium, 1995.). Originalet är 
från 1757. 
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Jag menar, likt både Stroh och Frank, att tavlan är en förstärkande metafor för romanens narrativ 

och jag anser att båda lyfter upp intressanta, om än motsägelsefulla, punkter. Dock analyserar 

ingendera av dem tavlan i syfte att avkoda imperialistiska tankegångar; Frank kan ursäktas med 

att hennes analys inte intresserar sig för ett sådant perspektiv men samma hänsyn kan inte ges 

Stroh vars analys i övrigt behandlar den brittiska imperialismen. Stroh benämner visserligen 

upphängandet av Waverleys höglandsuniform som ”museumization”, det vill säga att den hängts 

upp som om den vore placerad i ett museum, men analyserar inte vidare dess betydelse för 

tolkningen av romanen. Jag menar att tavlan likaväl som Waverleys uniform är exempel på 

souvenirer, som approprieras av den vinnande sidan. Både uniformen och tavlans motiv har ryckts 

från sitt ursprungliga kulturella sammanhang. Höglandsdräkten var en klädsel begränsad till 

högländerna, där varje klan hade sina egna färger, och utgjorde en viktig del av den högländska 

identiteten. I scenen när Waverley för första gången sätter på sig höglandsuniformen, eller cath 

d’ath, en anglisering av det gaeliska ordet cadadh som betyder tartan eller battle colour, refererar 

Fergus till honom som ”a complete son of Ivor”, vilken är klanen som Fergus är hövding för och 

som vittnar om den starka kopplingen mellan dräkten och kulturen.66 Uniformen var till för att 

bäras med stolthet och inte för att hänga på väggen som prydnad. En tavla å sin sida är gjord för 

att hänga på väggen, men jag menar att motivet är vad som gör det olämpligt, oavsett tolkning, då 

den engelska Waverley är den enda av de som är porträtterade som överlevde nederlaget vid 

Culloden, Fergus och höglandssoldaterna (som grupp) är döda. Det är främst i denna scen som the 

magical negro-motivet är synligt, ett motiv som jag menar är relaterat till white savior-komplexet. 

Waverleys utveckling, och att den inte hade varit möjlig utan Fergus, har redan diskuterats i 

tidigare i denna uppsats men jag menar att det är specifikt i och med tavlan som kontrasterna blir 

tydliga. Waverley lever medan Fergus är död. I filmer som har en magical negro-figur menar 

Hughey att det är nödvändigt för den icke-vita personen att försvinna ur narrativet och att det ofta 

sker genom ”walking off into the sunset […], execution […], or mysteriously disappearing in the 

shadows”.67 Nödvändigheten i det, menar han, ligger i den starka relationen som finns mellan den 

vita och den icke-vita; att låta denna relation fortgå kunde potentiellt ”unsettle the racial status 

quo”.68 I Waverley är det dock en fråga om ett nationellt status quo snarare än bibehållandet av en 

 
66 Scott 2007, s. 210. 
67 Hughey 2012, s. 158. 
68 Hughey 2012, s. 759. 
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rashierarki. Om Fergus hade överlevt hade stabiliteten som Scott bygger upp, via metaforen i 

Waverley och Roses äktenskap, äventyrats. Genom att Fergus dör är han inte längre ett hot mot 

stabiliteten i landet och eftersom han är den som är främst ansvarig för Waverleys utveckling är 

det möjligt att hylla honom i slutet av romanen genom att låta måla en tavla av honom och hans 

och Waverleys gemensamma äventyr.  

Det är dock även möjligt att skuld var en motiverande känsla hos Waverley, det vill säga att 

han hade skuldkänslor över Fergus död och över höglandskulturens förfall. Stroh diskuterar 

tidigare i sin analys av Skottland och det hon kallar ”conqueror’s guilt complex”, hur kolonisatörer 

såsom engelsmännen adopterade, med andra ord approprierade, kläder och objekt ur en önskan 

att legitimera koloniseringen och ge intrycket av att de inte är där för att förstöra eller ta över, att 

de endast är där för att hjälpa. Stroh drar även paralleller till andra ursprungsbefolkningar i 

exempelvis Nordamerika och Oceanien.69 Jag menar att detta är vad Waverley gör i och med 

tavlan; genom att låta hänga upp tavlan i Tully-Veolan lättar Waverley på sin skuld, den egna 

skulden och den skuld han anser regeringen borde känna, över vad som drabbade högländerna 

medan det samtidigt kan göras legitimt genom att hänga tavlan i lågländerna, vilka accepterade det 

nya samhället. Detta går i linje med den generella uppfattningen att Scott var intresserad av och 

satte stort värde på höglandskulturen, dock utan det feodala samhällssystemet; tavlan gör det 

möjligt att romantisera och respektera de stereotypiska, positiva egenskaperna hos högländarna 

medan de negativa döljs och förträngs.   

 

3.4 En skotsk Edward Waverley? 

Rent narrativt hade inte en höglands-Waverley fungerat för berättelsen, den hade tett sig avsevärt 

annorlunda, en låglands-Waverley är dock inte helt uteslutet; en sådan berättelse skulle endast 

kräva ett par narrativa ändringar. Att Waverley är engelsk, och inte låglandsskotsk som Scott själv, 

har en möjlig förklaring i Englands dominans inom den engelskspråkiga litterära världen under 

1800-talet: London var centralort för förlagen och antalet läsare var avsevärt många fler i England 

än i Skottland. Joseph Rezek menar i artikeln ”Cooper and Scott in the Anglophone Literary Field: 

’The Pioneers’, ’The Heart of Mid-Lothian’, and the Effects of Provinciality” att Scott anpassade 

sig till sin engelska publik genom den engelska Waverley, som fungerade som en sorts ”surrogat” 

 
69 Stroh 2017, s. 119. 
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för de engelska läsarna, det vill säga att de fick en referenspunkt varifrån de kunde identifiera sig 

själva i berättelsen.70 

Scotts framgång kan spåras just till hans anpassning till den engelska läsekretsen. Douglas 

Mack menar i boken Scottish Fiction and the British Empire att utöver att Waverley är engelsk så 

uppmuntrar romanen en utveckling från det gamla samhällssystemet till det nya, moderna 

systemet: 

 

The progress envisaged by Waverley involves a contrast between an advanced, enlightened, and civilised 

society which is threatened (in the end, ineffectually) by forces that unexpectedly emerge from a 

marginal and backward old world. In Waverley, progress and modernity win the day, and this outcome 

is seen as inevitable.71 

 

James Hogg å andra sidan, en annan skotsk författare i Scotts samtid, lyckades inte med att nå 

samma framgång som den sistnämnda. Ett urval av hans verk är Mador of the Moor, The Private 

Memoirs and Confessions of a Justified Sinner och The Three Perils of Woman varav ingen nådde 

någon framgång förrän under den andra halvan av 1900-talet.72 I det sistnämnda av hans verk gick 

Hogg i dialog med och kritiserade Scott, specifikt Scotts utelämnande av följderna som drabbade 

Skottland efter Culloden. I sin roman beskriver Hogg den ödeläggelse som den engelska armén 

tillfogade Skottland: 

 

[…] all was ruin and desolation. Hamlet, castle, and villa, had shared the same fate; all were lying in 

heaps of ashes, and not a soul to be seen save a few military, and stragglers of the lowest of adverse 

clans scraping up the poor wrecks of the spoil of an extirpated people.73  

 

The Three Perils of Woman är en tredelad roman (där de två första delarna utspelar sig cirka 60 år 

efter den sista) som till skillnad från Waverleys linjära narrativ är skriven som en cirkulär 

komposition, vilket Mack menar gör det möjligt för folk att ifrågasätta om utvecklingen i romanen, 

och verkligheten, är moraliskt rätt. Exempelvis väcks frågor som om behandlingen av högländerna 

 
70 Joseph Rezek, “Cooper and Scott in the Anglophone Literary Field: ‘The Pioneers’, ‘The Heart of Mid-Lothian’, 
and the Effects of Provinciality”, ELH 78:4 (2011), s. 895. 
71 Mack 2006, s. 107. 
72 Mack 2006, s. 109. 
73 James Hogg citerad i Mack 2006, s. 105. 



24 
 

var berättigad eller om den var för extrem. På den sista sidan i Hoggs roman dör huvudfiguren 

Sally efter att både hennes man och hennes älskare blivit dödade av engelska soldater som tar dem 

för jakobiter. Genom att avsluta romanen med den del som utspelar sig före de andra, under tiden 

för upproret 1745–46, och Sallys död öppnar för en kritik mot ”the post-Culloden holocaust”.74 

Till skillnad från Scott förhåller sig inte Hogg till den för 1800-talet generella konsensusen att 

högländerna var tvungna att överge sina traditioner och normer, till förmån för det borgliga 

brittiska samhällssystemet, och sympatiserar med dem: ”Is there a human sorrow on record like 

this that winded up the devastations of the Highlands?”75 Att Hogg inte förhöll sig till de 

vedertagna föreställningarna är en möjlig anledning till hans brist på framgång, jämfört med de 

framgångar som Scott, som bibehöll dessa föreställningar, uppnådde.  

Hade det då varit möjligt, med dessa argument, för Waverley att vara skotsk?  Trots engelskt 

intresse för Skottland, samt framgångar i integrationsprojektet, var Edinburgh fortfarande 

underordnat London; fram till mitten av 1800-talet ansågs Skottland fortfarande vara lantligt och 

Rezek menar att Waverley ”mattered because it left Edinburgh”.76 Med föreställningen av 

Skottland och dess folk som ”lantliga”, det vill säga obildade, finns det en risk att Waverley inte 

hade uppfattats som seriös om han varit skotsk. Den engelska Waverleys naivitet förklaras med ett 

romantiskt sinne medan en möjlig skotskt Waverleys naivitet troligen hade förklarats med 

okunskap. Det finns dock en möjlighet att en lågländsk Waverley hade kunnat accepterats men det 

är inget som skulle motsäga Waverley som en white savior eftersom lågländerna var näst till helt 

angliserade. 

Att det kanske inte hade varit möjligt att skriva Waverley som skotsk motsäger inte tesen för 

denna uppsats, utan upprätthåller den: Att berättelsen om hur Skottland och England lämnar det 

gamla bakom sig och omfamnar det nya inte kan berättas ur ett höglandsperspektiv utan kräver en 

angliserad hjälte tyder på att white savior-komplexet inte bara är närvarande, utan även väsentligt.  

Att hjälten i ett verk är formad utifrån eller rättar sig efter de föreställningar som majoriteten av 

målgruppen förväntar sig är något som Hughey diskuterar angående white savior-komplexet. Att 

white savior-komplexet är vanligt förekommande i västerländska filmer härleder han till ”White 

guilt”, det vill säga den skuld eller skam som en del vita personer känner över hur de som grupp 

 
74 Mack 2006, s. 107. 
75 James Hogg citerad i Mack 2006, s. 105. 
76 Rezek 2011, s. 895. 
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historiskt har behandlat icke-vita personer. Hughey menar att genom att göra en vit figur till en 

hjälte som ”räddar” icke-vita personer, kan de vita tittarna se filmen utan dåligt samvete eftersom 

den vita figuren hjälper de mindre privilegierade.77 Argument kan dock föras, likt de jag redan 

berört, att en white savior är nödvändig för att majoriteten ska intressera sig för filmen eller 

romanen eller vilket annat media som har en white savior. Hughey citerar den amerikanska 

journalisten Nicholas Kristof, som i artiklen ”Westerners on White Horses…” förklarar varför han 

i artiklar om Afrika oftast fokuserar på en vit persons prestationer istället för inländska personers 

prestationer, och menar att ”[o]ne way of getting people to read at least a few grafs in is to have 

some kind of foreign protagonist, some American who they can identify with as a bridge 

character”.78 

 

4. Sammanfattande diskussion 

Waverley; or, ’Tis Sixty Years Since (1814) är en roman skriven av Sir Walter Scott och betraktas 

som den första, klassiska historiska romanen. Ända sedan det att boken gavs ut under början av 

1800-talet och fram tills nu har flertalet analyser gjorts av den och dess författare. De analyser som 

denna uppsats främst är baserad på är de som har en postkolonial utgångspunkt eller som synliggör 

romanens imperialistiska tankegångar. Vad denna uppsats gör är att utvidga diskussionen om de 

imperialistiska dragen i Waverley. Termerna white savior och white savior-komplex är två 

moderna begrepp som inte använts inom forskning kring Waverley tidigare. Genom att applicera 

dessa termer på romanen och, främst, på dess huvudfigur Edward Waverley, belyser denna uppsats 

inte enbart de uppenbara imperialistiska dragen, exempelvis att den vita figuren överlever och den 

icke-vita dör, men försöker även ge en förklaring på varför dessa drag är imperialistiska. I denna 

uppsats argumenterar jag för att man genom att applicera termen white savior kan få en djupare 

förståelse av de imperialistiska dragen och vad de fyller för funktion i romanen samt även utanför 

romanens ramar i samhället.  

White savior-komplexet är tydligt närvarande i romanen. Det är närvarande i beskrivningen av 

Waverleys utveckling och det är närvarande i romanens slut, de två delar av romanen jag anser 

vara de viktigaste. I Scotts samtid hade det troligen inte varit möjligt att skriva romanen helt utan 

 
77 Hughey 2012, s. 764. 
78 Hughey 2012, s. 764. 



26 
 

white savior-komplexet eftersom majoriteten av de som läste Waverley var engelsmän, vilka hade 

vissa föreställningar om vad som var rätt och moraliskt. Att gå emot dessa föreställningar helt hade 

möjligtvis lett till att färre läst romanen. Men jag menar att det hade varit möjligt att rätta sig efter 

dessa föreställningar och samtidigt få fram syftet i romanen, det vill säga föreställningen att ett 

enat, borgligt Storbritannien var framtiden, utan att göra Waverley till en hjälte och högländarna 

till anti-hjältar, på gränsen till förövare. Eftersom det hade varit möjligt att göra annorlunda, hur 

kommer det sig att Scott ändå beskrev högländarna ur ett sådant negativt perspektiv? Scott som 

hade både vördnad och respekt för högländarna och deras kultur. Är det möjligt att det egentligen 

är Scott som är romanens sanna white savior och att Waverley endast är ett verktyg? För att svara 

på den frågan måste flera av Scotts verk analyseras samt hans eget liv vilket är något som går 

utanför ramarna av denna uppsats men som säkerligen skulle ge upphov till intressanta slutsatser.  
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