
ELEVSVAR 1 
 

1a. Vilka delar/orsaker bidrog till att Kungariket Italien kunde grundas 1861 enligt KÄLLA 1?  

• Cavours diplomati. "Genom diplomati hade Cavour [...] samt banat vägen för Italiens enande."  

• Garibaldis erövrande av södra Italien – kungariket Bägge Sicilierna. "I början av augusti var hela ön, [...], 

i Garibaldis hand"  

• Slutligen att de centrala italienska staterna anslöt sig till Kungariket Italien. "De centrala italienska 

staterna anslöt sig också 1861"  
 

1b. Tolka budskapet om det italienska enandet i KÄLLA 2.  

    Bilden vi ser är en satir, den visar Giuseppe Garibaldi som hjälper kung Viktor Emanuel II att sätta på sig den 

italienska stöveln, en anspelning till Italiens geografiska form. Text till bilden är: "ÄNTLIGEN RÄTT FOT I 

STÖVELN!  GARIBALDI 'OM DEN INTE PASSAR, SIRE, FÖRSÖK MED LITE MER KRUT!” 

Bilden publicerades 17 november 1860 i den engelska veckotidningen "Punch Magazine".  

• En möjlig tolkning av bilden är att Garibaldi gjorde allt jobb i enandet av Italien men att Viktor Emanuel 

II var den som fick sätta foten i stöveln (bli härskare). Detta är tydligt då Giuseppe sitter på knä och hjälper 

en nöjd Viktor Emanuel II på med stöveln.  

• En annan tolkning får man dessutom från texten: "OM DEN INTE PASSAR, SIRE, FÖRSÖK MED LITE 

MER KRUT!". Det vill säga, skulle det vara så att Italien inte var format som Viktor Emanuel II ville så 

skulle man kunna erövra mer landmassa genom (mer) våld – krig (användandet av krut). 
 

2. "Giuseppe Garibaldi var den avgörande orsaken till att Kungariket Italien skapades". Ta ställning till detta 

påstående med hjälp av de olika källorna ovan samt din egen tillägnade kunskap. Använd dig av samtliga 

källkritiska kriterier. 
 

Källa 1 håller inte med. Källan nämner bland annat Garibaldis part i enandet men inte som avgörande orsak. 

Källan fokuserar också på andra orsaker, som anslutningen av de centrala italienska staterna och franskt och 

brittiskt stöd tack vare Cavours diplomati. Att Garibaldi var den avgörande orsaken framgår inte.  

Källa 2 stödjer. Enligt källa 2 verkar Garibaldi vara den som hjälper Victor Emmanuel II att ena Italien. Ingen 

annan visas än de två figurerna.   
 

Egen kunskap  

Stödjer: Garibaldi var en väldigt framgångsrik gerillakämpe som med bara 1000 man lyckades erövra Kungariket 

Bägge Sicilierna vilket var avgörande stater att få med för enandet.  

Motbevisar: Andra stater var också avgörande att få med för att ena Italien. Som handels-, jordbruks- och 

marinminister i Piemonte-Sardinien spelade även Cavour en avgörande roll i Italiens enande.  
 

Jämförelse mellan källorna  

För att källornas ställning till påståendet ska kunna värderas måste vi självklart jämföra deras källkritiska värde. 

Källa 1 är ett utdrag från en Wikipedia-artikel och är en tertiärkälla. Källa 2 å andra sidan är en samtida källa från 

1860, så dess närhet i tid jämfört med den andra källan från 2020 vilket höjer det källkritiska värdet i källa 2. 

Däremot är "författaren" av källa 2 John Tenniel, förmodligen engelsman, dessutom är teckningen en uppenbar 

satir så den tappar objektivt värde men ger samtidigt en inblick i samtiden. Det verkar som om omvärlden på 

1860-talet var väl medvetna om Garibaldis framgångar, och för övrigt att engelsmännen, iallafall Tenniel, var 

nöjd med Victor Emmanuel II som Italiens kung: "ÄNTLIGEN RÄTT FOT I STÖVELN".  
 

Slutsats  

Det fanns flera anledningar till Italiens enande. Och trots att Garibaldi var en av de avgörande orsakerna, och 

däribland en tydligtvis väldigt viktig sådan, till att Kungariket Italien skapades så var han inte den avgörande 

orsaken. Med två källor som stödjer påståendet, därav en är samtida blir det tydligt att enandet inte hade varit 

möjligt utan Giuseppe. Men med en källa samt egna kunskaper som motbevisar är det svårt att säga att han var 

den enskilt avgörande orsaken. Eftersom flera av de delar som ledde fram till Italiens enande alla var avgörande 

för resultatet, däribland Camillo di Cavours part, får Garibaldi nöja sig med att vara en utav de avgörande 

orsakerna.   

 

 

 

POÄNG = 14 (3+2+9) av 20 


