
ELEVSVAR 2 
 

1a.  
• Några mindre delar av Italiens landområden gavs till Frankrike som gav sitt stöd i krig mot Österrike 

vilket var en viktig del av enandet. Citat ”I ett hemligt möte den 21 juli 1858 med Napoleon III i 

Plombières-les-Bains, planerade de 1859 års krig mot Österrike. Resterna av Savojen (de franska 

skidorterna) och Nice avträddes av Piemonte till Frankrike, som motprestation för Frankrikes och 

Napoleon III:s stöd.” 

• Under året innan hade Garibaldi erövrat stora delar av södra Italien bl.a. det tidigare kungariket Bägge 

Sicilierna som därmed hamnade under kung Viktor Emanuel II av Sardinien (Piemonte) som kom att 

ena Italien. Citat ”Med Cavours godkännande störtade Garibaldi genom invasion och uppror 

monarkin i kungariket Bägge Sicilierna, det vill säga Neapel och Sicilien. - - - 7 september tågade 

Garibaldi in i Neapel. I början av oktober splittrade han resten av den neapolitanska armén i slaget 

vid Volturno, och 8 oktober började han belägra Capua. Kungariket övertog nu ledningen, och 8 

november gjorde Viktor Emanuel vid Garibaldis sida sitt intåg i Neapel.” 

• De centrala italienska staterna anslöt sig till Kungariket Italien då det formellt grundades 1861. Citat 

”De centrala italienska staterna anslöt sig också 1861, då Kungariket Italien formellt grundades och 

blev en stat.” 

 

1b 
På teckningen sätter en Garibaldi på knän på Viktor Emanuel II den italienska stöveln. Bilden har undertexten 

"Äntligen rätt fot i stöveln! 'Om den inte passar, försök med mer krut' ".   

• Det tydligaste budskapet är att Italien/stöveln (den ikoniska formen på Italiens landmassa) ges av 

Garibaldi till Viktor Emanuel II, som står där med sin krona och dyra kappa utan att ha behövt 

anstränga sig för att ena Italien. Garibaldi har erövrat Italien och Viktor Emanuel II blir utropad till 

kung - till ledare. 

• Bildtexten "om den inte passar, försök med mer krut", visar att delar av Italien inte ville bli enade 

under Viktor Emanuel II – stöveln passar inte. Garibaldis lösning är mer krut, bilden ger intrycket av 

att Garibaldi med våld vill underlägga sig de staterna som inte accepterar enandet. 

 

2. 
Enligt källa ett var Garibaldi inte den avgörande orsaken till att Italien enades. Källan tar upp andra 

förkämpar som Mazzini och Cavour, men lägger även fokus på det franska stödet för att enas under en kung. 

I källan framställs Garibaldi som en frontfigur, medan Cavour och Viktor Emanuel framställs som de faktiska 

bakom enandet. 

Källa två visar hur Garibaldi har enat Italien och ger det till Viktor Emanuel II. Enligt den källan var Garibaldi 

den avgörande orsaken till enandet av Italien. 

 

Egen kunskap. Nej, han var inte en avgörande orsak: Italien hade under tiden innan enandet varit en orolig 

plats, med revolutioner som slogs ner (bl.a. under Mazzini). Cavour hjälpte, med politiska medel, till med 

allianser med Frankrike för att få bort det österrikiska makthavandet. Även om Garibaldi utförde vissa saker 

som underlättade för enandet var han på inte den enda som var ansvarig, då hans order kom från högre stående 

politiker. 

Egen kunskap. Ja, han var inte en avgörande orsak: Garibaldi erövrade flera av de områden som inte ville 

vara med i ett enat land. Han lyckades med några oväntade segrar och tog på så sätt över mer stater än vad 

som förväntades och utan hans hjälp hade inte Italien gått att ena. 

Egen kunskap slutsats: Garibaldi var en frihetskämpe som i efterhand har beskrivits som Italiens 

nationalhjälte. Trots detta var han landsförvisad under en stor del av tiden som Italien gradvis började bli enat. 

 

Jämförelse källor och egen kunskap: Wikipedia är på intet vis en pålitlig källa, och om man hade läst den 

på italienska hade texten om Italiens enande antagligen varit mycket mer debatterat. Den verkar dock som om 

den är den trovärdigaste av källorna här. Ingen författare står med men den är ändå någorlunda trolig. Källan 

hänvisar inte till några andra källor. 



Den andra källan var den enda som var tidsenlig, men då från en brittisk satirisk tidskrift. Alltså inget att ta på 

största allvar. 

 

Slutsats: Tillsammans med min egen tidigare kunskap från läroböcker skrivna av historiker samt 

informationen från Wikipedia drar jag slutsatsen att det fanns flera orsaker till att Italien enades varav 

Garibaldi var en med inte den enda och inte den främsta. Hans roll har använts som propaganda under senare 

tider för att uppmuntra nationalism och bör kanske inte anv (här slutade skrivtiden så denna elev kunde ej 

avsluta meningen/meningarna) 

 

 

POÄNG = 12 (3+2+7) av 20 

 


