
POLITISKA MÅL OCH METODER FÖR GARIBALDI: Giuseppe Garibaldi föddes i Nice 1807. Han gick 

med i Mazzini's ”det unga Italien” 1834. Garibaldi deltog i en misslyckad revolt i Genua. Han dömdes till döden – i sin 

frånvaro. Han flydde till Sydamerika där han deltog i flera revolter. Blev en skicklig gerillakämpe. År 1848 deltog han 

i bildandet av den Romerska Republiken (tillsammans med Giuseppe Mazzini). Hans militära försvar av republiken gav 

honom internationellt rykte. Den Romerska Republiken föll och Garibaldi flydde till Amerika. Han benådades och 

kämpade för Piemonte-Sardinien mot Österrike 1859. Garibaldi ville ha ett fritt och enat Italien, helst en republik, men 

kunde acceptera en konstitutionell monarki om det var nödvändigt. Han beskrivs ofta som att han inte har några tydliga 

politiska åsikter - hans berömmelse var hans handlingar. Om man beskriver Mazzini som en teoretiker och nationalist 

med stora planer som inte uppnådde någonting - och Cavour som en politiker som uppnådde mycket med tvivelaktiga 

metoder, skulle Garibaldi bäst beskrivas som en naiv handlingsman som fick saker gjort genom militär handling. 

 

TIDSLINJE 1850–1871 
 

De italienska staterna 1850–1861 
 

Stort inflytande från Piemonte-Sardinien och 

Risorgimento (Camillo di Cavour) 

❖ 1850 – Camillo di Cavour blir handelsminister, 

jordbruksminister och marinminister i 

Piemonte-Sardinien 

❖ 1851 – Cavour blir premiärminister 

❖ Cavour: Tillhörde den nya generationen 

konservativa statsmän (som Bismarck och 

Napoleon III) - nationalistiska och 

opportunistiska. Först och främst var han 

ekonom som byggde upp en stark ekonomi i 

Piemonte-Sardinien. Inspirerad av liberaler 

men han var mer pragmatiskt konservativ! 

❖ 1850-talet – Piemonte-Sardinien utvecklar den 

starkaste ekonomin bland de italienska staterna 

❖ 1855 – Piemonte-Sardinien går med i Krim-

kriget 

❖ 1856 – Cavour och Piemonte-Sardinien deltar i 

fredskonferensen i Paris 

❖ 1858 – Plombièresfördraget mellan Piemonte-

Sardinien och Frankrike 

❖ 1859 – Österrike förklarar krig mot Piemonte-

Sardinien 

❖ 1859 – Frankrike allierar sig med Piemonte-

Sardinien mot Österrike 

❖ 1859 – Österrikes armé besegrades vid 

Magenta och Solferino 

❖ 1859 – Vapenstillestånd. Kriget avslutas i 

Villafranca. Frankrike fick Lombardiet och de 

överlämnade det till Piemonte-Sardinien 

❖ 1859 – Cavour avgick i protest mot kung Victor 

Emmanuel II 

❖ 1859 – Parma, Modena och Romagna samman-

slagna - “Emilia” 

❖ 1860 – I januari ombeds Cavour att återvända 

som premiärminister (av en motvillig kung) 

❖ 1860 – Franco-Piedmontese-avtalet i Turin om 

folkomröstningar i Savoy, Nice, Emilia och 

Toscana 

❖ 1860 - Folkomröstning: Emilia och Toscana 

blir en del av Piemonte-Sardinien 

❖ 1860 – Folkomröstning: Savoy och Nice 

annekterade av Frankrike 

❖ 1860 – Uppror på Sicilien (april) 

❖ 1860 – Expedition av ”de tusen”: Giuseppe 

Garibaldi startar den framgångsrika sicilianska 

kampanjen i maj 1860. Han fortsatte sedan till 

Neapel där han besegrade den napolitanska 

armén i september 1860 

❖ Garibaldi: ville ha ett enat Italien fritt från 

österrikiskt och franskt inflytande. Föredrog 

republik men kunde acceptera en konsti-

tutionell monarki under kung Victor Emmanuel 

II 

❖ 1860 – I september ockuperar den Piemonte-

sardinska armén Kyrkostaten 

❖ 1860 – Möte i Teano (norr om Neapel) i 

oktober. Garibaldi överlämnar södra Italien till 

kungariket Piemonte-Sardinien! 

❖ 1860 – Folkomröstning: Kungariket de två 

Sicilierna, Umbrien en del av Kyrkostaten 

beslutar att gå in i en union med Piemonte-

Sardinien 

❖ 1861 - KUNGARIKET ITALIEN 

 

Italien 1861–1870 
 

Enandet slutförs 

❖ 1861 – Cavour dör 

❖ Stora kostnader för enandet! 

❖ Jordbruket i Italien är efterblivet och industrin 

är dåligt utvecklad. Stora skillnader mellan den 

fattiga södra delen och den mer utvecklade 

norra delen. Dessa skillnader kommer att 

kvarstå i många år! 

❖ Transforism – korruption och begränsade 

rättigheter för befolkningen 

❖ Piemonte alltmer dominant mellan 1861–70 

❖ 1866 - Allians med Preussen 

❖ Preussen-österrikiska kriget 1866 – Italien får 

Venedig vid fredsslutet 

❖ Det fransk-preussiska kriget 1870–71 - Italien 

ockuperar Rom (huvudstad 1871) 

❖ ITALIENSKA ENENDET är nu slutfört! 


