
KÄLLKRITISK ÖVNING – ITALIENS ENANDE 
 

 

KÄLLA 1: Utdrag från https://sv.wikipedia.org/wiki/Italiens_enande  

Besökt den 3 december 2020 klockan 19:00 

 

   Camillo di Cavour var statsminister i mitten av 1800-talet i kungariket Sardinien. Genom 

diplomati hade Cavour skapat franskt och brittiskt stöd samt banat vägen för Italiens enande. 

Med utgångspunkt från kungariket Sardinien, med dess kung Viktor Emanuel II, ville man 

skapa det moderna Italien. Genom Felice Orsinis attentat mot Napoleon III 14 januari 1858 

äventyrades det franska stödet. Men genom Cavours diplomati med en byteshandel, där Nice 

var en bricka i spelet, lyckades han rädda det franska stödet. 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. Som Piemontes deputerad 

(riksdagsman) 1860, protesterade Garibaldi våldsamt mot Nices och Savojens avträdande. 

   Med Cavours godkännande störtade Garibaldi genom invasion och uppror monarkin i 

kungariket Bägge Sicilierna, det vill säga Neapel och Sicilien. Den 5 maj 1860 for Garibaldi 

till Sicilien med 1 067 "trogna" – la spedizione dei mille – och landsteg 11 maj i Marsala. 

Dagen därpå utropade han sig till diktator över ön i Viktor Emanuel II:s namn, 15 maj slog 

han de neapolitanska trupperna i slaget vid Calatafimi, och 27 maj tågade han in i Palermo. I 

början av augusti var hela ön, med undantag av citadellet i Messina, i Garibaldis hand. Mot 

Camillo di Cavours och Viktor Emanuel II:s order förde Garibaldi nu frihetskriget över till 

fastlandet, erövrade Reggio di Calabria och tvingade flera gånger överlägsna neapolitanska 

truppavdelningar att kapitulera. 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. Cavour lät ockupera östra halvan av Kyrkostaten. I 

denna process vände Napoleon III och blev påvens försvarare; han förhindrade nu Rom från 

att bli Italiens huvudstad. De centrala italienska staterna anslöt sig också 1861, då Kungariket 

Italien formellt grundades och blev en stat. Huvudstaden flyttade 1865 till Florens. Den 

ockuperade halvan av Kyrkostaten, tillsammans med Neapel och Sicilien, annekteras av det 

nya Italien. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Italiens_enande


KÄLLA 2: Italiens enande: Giuseppe Garibaldi (1807–1882) hjälper Victor Emmanuel II (1820–78) att sätta 

på sig den italienska stöveln. John Tenniels teckning från “Punch Magazine“, London, 17 november 1860. 

Träsnitt. Punch Magazine var en engelsk satirisk veckotidning. 
 

 
 
 

UPPGIFTER 
 

1a. Vilka delar/orsaker bidrog till att Kungariket Italien kunde grundas 1861 enligt KÄLLA 1?     [3 poäng] 

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

2.   ”Giuseppe Garibaldi var den avgörande orsaken till att Kungariket Italien 

       skapades”. Ta ställning till detta påstående med hjälp av de två källorna ovan  

       samt din egen tillägnade kunskap. Använd dig av samtliga källkritiska kriterier.    [15 poäng] 

 


