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Abstract 

 

This essay is called In the head of Garibaldi – a study about the portrayal of Garibaldi in 

biographies and focuses on the literary portrayal of Garibaldi in biographies published in the 

early 20
th

 century and the early 21
st
 century. The purpose of the essay is to describe the 

possible changes in the way of portraying Garibaldi in biographies and compare the 

portraying to the portrayal of Garibaldi that Garibaldi himself gives in the American 

translation of his memoirs, which were published in New York 1859. 

  I have in this study used a constructivist approach with focus on the attributes, ideals and 

roles of Garibaldi. Research and thoughts from a wide field of science has been used, for 

example the works on nationalism by Elie Kedourie and Ernest Gellner. The thoughts on 

biographies as a scientific genre as described in the anthologies Att skriva människan 

(Ambjörnsson, Ringby & Åkerman red.) and Med livet som insats (Rosengren & Östling red.) 

has also been of the utmost importance of the study. 

  The results of the study shows that there has been changes in the way of portraying Garibaldi 

in biographies, as showed in the more unbiased portrayals in the newer biographies. A larger 

focus on criticism of the sources is also apparent in the newer biographies. In a comparison 

between the biographies and Garibaldi‟s memoirs it stands clear that the memoirs and the 

biographies portrays and depicts the myth of Garibaldi, with more or less focus on fiction. 

 

Keywords: Garibaldi, biography, nationalism, myth, attribute, ideal, role. 

Nyckelord: Garibaldi, biografi, nationalism, myt, attribut, ideal, roll. 
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1. Inledning 

Att skapa en nation från grunden, att skapa en nationell och kulturell identitet är bland det 

svåraste människan kan försöka sig på. Att förvandla en traditionell heteronomitet till en 

homogenitet och foga samman de inrikes olika regionerna till en gemensam helhet. Det här är 

ett problem som började uppmärksammas i och med nationalismens tillkomst under 1700- 

och 1800-talen, då tankar om individens och gemenskapernas frihet kom på tal. En stat, en 

nation blev något av en grundparoll för de generationernas revolutionärer och filosofer. 

  Att skapa en nation från grunden är med andra ord en uppgift som tar lång tid och stor möda 

att genomföra, vilket flertalet nya nationer har visat genom historien. Under 1800-talets 

Europa framträder två nya nationer, med likartad och olikartad bakgrund, som aspirerar på att 

ses som inflytelserika stater. Det kanske största problemet dessa två stater stod inför var att 

skapa en nationell identitet, att få nationens invånare att se sig själva som medlemmar av en 

nation.  

  För att skapa, och stärka, en nationell identitet behövs gemensamma symboler och 

föreställningsvärldar. I Tyskland blev aldrig processen för att skapa en nationell identet ett 

särskilt stort problem, eftersom tyskarna, oavsett var i Tyskland de levde, i första hand såg sig 

som tyskar och i andra hand som preussare, bayrare eller brandenburgare. Inte minst kom 

nationalromantiken, med bland annat Wagners symfonier, att spela en stor roll för att befästa 

den tyska identiteten. 

  Italien å andra sidan saknade en likartad nationell identitet. I likhet med Tyskland har Italien 

historiskt sett bestått av flera statstater och mindre riken men folket såg sig i första hand som 

medlemmar av en lokal gemenskap, de såg sig som neapolitanare, florensare eller toscanare. 

Begreppet italienare och Italien fanns i stort sett enbart som, med den österrikiske kanslern 

och prinsen Klemens von Metternichs ord, ett ”geographical expression”
1
. Eftersom 

italienarnas, det vill säga de människor som levde på den italienska halvön, lojalitet riktades 

mot den egna regionen saknades gemensamma symboler och föreställningsvärldar. Det unga 

Italien nödgades sålunda skapa symboler och föreställningsvärldar, vilka i huvudsak kom att 

kretsa kring den piedmontsk-sardiniska kungafamiljen samt Risorgimento, enandet eller 

upplysandet av Italien, revolutionärer och hjältar, varav en av de främsta var Giuseppe 

Garibaldi, hjälten av två världar.
2
 

                                                           
1
 Hearder, Harry: Italy – a short history, Cambridge University Press (1990); s. 164-65. 

2
 Doumanis, Nicholas: Italy – Inventing the Nation, Arnold Publishers (2001); s. 47-48, 74-75, 93, 99. 
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  Historikern Nicholas Doumanis menar att dessa symboler användes på olika sätt för att 

stärka italienarnas nationalism, som överlag var relativt svag, åtgärder som bland annat 

involverade undervisningen, där Risorgimento fick en stor roll. Även inom andra forum fick 

Risorgimentos symbolvärld stor utrymme, mer eller mindre medvetet. Ett av de utlopp detta 

fick var genom biografier, en genre som i takt med industrialismen fick en större spridning, 

och Garibaldi blev en populär personlighet att följa i tidningarnas följetonger.
3
 

  Jag kommer i den här uppsatsen att utgå ifrån tanken att Garibaldi aktivt har använts i syfte 

att förmedla och skapa en nationell identet men jag kommer inte att pröva den hypotesen. 

Istället vill jag i den här uppsatsen granska hur Garibaldi skildras i några olika biografier från 

1900-talets respektive 2000-talets början för att se ifall skildringen förändras och, ifall 

förändring sker, hur den förändras. Utöver detta kommer jag också att jämföra de skildringar 

som biografierna ger med den bild som Garibaldi själv ger i sin självbiografi från 1859. Jag 

kommer emellertid inte att granska hur Garibaldi har använts för att skapa och stärka en 

nationell identitet eftersom en sådan undersökning kräver ett större källmaterial och andra 

frågeställningar än vad jag kommer att använda mig av. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med undersökningen är att beskriva hur Garibaldimyten skildras i biografier från 

1900-talets respektive 2000-talets början och se om sättet att skildra Garibaldi förändras och, 

ifall någon förändring sker, hur den har förändrats. Jag vill också se om skildringen av 

Garibaldi i de granskade biografierna skiljer sig från den bild han själv ger i sin självbiografi. 

Mina frågeställningar är: 

 

 Hur skildrar författaren Garibaldi? Vilka attribut och egenskaper tillskrivs Garibaldi? 

 Förändras skildringen mellan de olika biografierna? Hur förändras den i sådana fall? 

 Hur skiljer sig eftervärldens (biografernas) bild av Garibaldi gentemot dennes egen i 

sin självbiografi?  

 

2. Metod och material 

Jag kommer här nedan att redogöra för val av metod samt kort beskriva de valda biografierna 

som granskas i studien samt i samband med biografierna även beskriva de aktuella 

                                                           
3
 Doumanis (2001); s. 47-48. 
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biograferna. Jag kommer vidare också diskutera den avgränsning jag har gjort i 

undersökningen samt några av de källkritiska problem som kan uppstå. 

 

2.1 Konstruktivistisk analys 

I den här studien har jag valt att använda mig av den konstruktivistiska analys som Lennart 

Hellspong beskriver i Metoder för brukstextanalys.
4
 Den konstruktivistiska analysen kretsar 

kring att beskriva den textvärld, den bild av världen som texten konstruerar utifrån textens 

språk. Hellspong skriver att textvärldens syfte är besvara en av texten, öppet eller dolt, ställd 

fråga, exempelvis vilka är huvudlinjerna i Sveriges 1800-talshistoria. Den konstruktivistiska 

analysen går sålunda ut på att beskriva de former och strategier med vilken textvärlden 

konstrueras för att lösa ett praktiskt eller teoretisk problem, ofta med kritiska utgångspunkter. 

  Den konstruktivistiska analysen utgår från fem olika typer av frågor eller strategier; 

selektionsfrågor, kombinationsfrågor, prioriteringsfrågor, artikulationsfrågor och 

relationsfrågor. 

  Selektionsfrågorna  syftar till att beskriva hur texten väljer ut element till textvärlden, ifall 

den använder sig av utvidgande eller inskränkande strategier, ifall den homogeniserar eller 

heterogeniserar och huruvida den använder slutande eller öppnande strategier. 

  Kombinationsfrågorna undersöker hur texten sammanbinder textelementen, det vill säga om 

den associerar eller dissocierar och om den assimilerar eller dissimilerar textelementen. 

  Prioteringsfrågorna granskar hur texten rangordnar element, hur den förstärker genom upp- 

eller nedvärdering, hur den betonar eller nedtonar information och hur den graderar och 

nivellerar skillnader i elementens värde. 

  Artikulationsfrågorna beskriver hur texten uttrycker textelement, hur den antyder eller 

uttyder information, ifall den summerar eller perifererar uttryck och tankar samt hur den 

syntetiserar och analyserar språkliga bilder och former. 

  Relationsfrågorna granskar hur texten föränkrar textvärlden i en tydligt urskiljbar verklighet 

för att se om den faktiverar eller fiktiverar fakta, om den använder deskriptiva eller normativa 

strategier, hur den preciserar eller depreciserar samt hur den konkretiserar och abstraherar 

elementen. 

   I syfte att enklare redovisa hur Garibaldi skildras har jag, utifrån Hellspongs 

konstruktivistiska analys, formulerat ett antal metodfrågor. Dessa frågor har jag gjort i syfte 

                                                           
4
 Hellspong, Lennart: Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur (2001); s. 147-59. 
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att förenkla undersökningen. Skälet till detta ligger i att den konstruktivistiska analysen ser till 

helheten medan jag endast vill granska en del av denna helhet. Dessa frågor är: 

 

- Vilka är de övergripande dragen i biografin? 

- Vilka ideal slåss Garibaldi för? 

- Vilka relationer framstår som viktigast? 

- Vilka specifika roller som Garibaldi uppträder i framstår som viktigast? 

 

De saker som dessa frågor ska undersöka är element och teman som alla biografier mer eller 

mindre innehåller och som förhoppningsvis ger en god bild över skildringen av Garibaldi i 

biografierna. 

 

2.2 Granskade biografier 

Jag kommer nu att i kronologisk ordning beskriva de valda biograferna och respektive 

biograf, inklusive Garibaldis självbiografi från 1859 som jag kommer använda som 

utgångspunkt för en jämförelse. 

 

2.2.1 The Life of General Garibaldi av Giuseppe Garibaldi 

Garibaldis självbiografi trycktes i New York 1859, under Garibaldi andra period i exil. 

Garibaldi var själv med och översatte den tillsammans med den amerikanske författaren, 

tillika Garibaldis vän, Theodor Dwight (1796-1866). Dwight, som utbildat sig på Yale, hade 

tidigare skrivit och sammanställt ett flertal böcker, däribland reseböcker och texter om det 

amerikanska samhället och skolreformer. Han var en passionerad anhängare till Risorgimento. 

 

2.2.2 Giuseppe Garibaldi av Cecilia Bååth-Holmberg 

Bååth-Holmberg (1857-1920) var författare och folkhögskolelärare. Hon är kanske mest känd 

för en biografi om Karl XV, som utkom 1891, samt som översättare till flera kända psalmer, 

varav nr. 297 (Härlig är jorden) i 1986 års psalmbok är den mest kända. Grundade dessutom 

Svenska riksförbundet för sedlig kultur 1909. Bååth-Holmbergs biografi om Garibaldi 

trycktes första gången 1892. 

 

2.2.3 Garibaldi and the Making of Italy av George Macauley Trevelyan 
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Trevelyan (1876-1962) var engelsk historiker och ansedd som en av de sista tillhörande 

Whighistoriska traditionen. Han hade ett stort intresse för italiensk historia och har publicerat 

flera verk kring temat, varav inte mindre än tre verk kring Garibaldi. Det valda verket med 

fokus på skapandet av Italien publicerades 1911. 

 

2.2.4 Garibaldi: Citizen of the World av Alfonso Scirocco 

Scirocco var under åren 1966-2000 professor i humaniora på Frederick II University i Neapel 

och skrivit ett flertal böcker om Italiens moderna historia. Den valda biografin, som 

publicerades 2007, är översatt av den skottske författaren och översättare Allan Cameron, som 

även översatt texter skrivna av filosofen Norberto Bobbio samt politikern och förre italienska 

premiärministern och ordföranden för EU-kommissionen Romano Prodi. 

 

2.2.5 Garibaldi – Invention of a Hero av Lucy Riall 

Riall (1962-) är professor historia vid Birkbeck, London University och redaktör för 

tidsskriften European History Quarterly. Hon har forskat mycket kring 1800-talets 

stasbyggande och nationalism i Italien och på Sicilien. Den valda biografin publicerades 

2007.  

 

2.3 Avgränsning 

Min ursprungliga tanke till undersökningen var att granska skildringen av Garibaldi utifrån 

fyra tidsperioder av Italiens historia; den liberala tiden efter Risorgimento, fascisttiden, 

kulturrevolutionen eller det ekonomiska uppsvinget under 1960- och 1970-talen samt idag 

under 2000-talet. Detta har emellertid inte varit möjligt att genomföra på grund av i huvudsak 

två faktorer. 

  Den första faktorn har varit tillgängligheten på biografier om Garibaldi. Jag personligen 

förstår ytterst lite italienska och då de flesta biografier om Garibaldi är skrivna på italienska 

och det finns få översättningar antalet möjliga biografier att granska varit relativt lågt. 

Samtidigt har jag heller inte hittat biografier från samtliga tidsperioder av intresse, vilket 

ytterligare begränsar avsökningsområdet. 

  Den andra faktorn har berott på tid. I min undersökning har jag granskat fem biografier, 

inklusive den amerikanska översättningen av Garibaldis självbiografi, och det har tagit 

oerhört mycket tid att först läsa dessa och sedan analysera dem. Att granska ytterligare 
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biografier hade tagit för lång tid, inte minst sedan de fem jag jag har granskat har nästan varit 

för mycket att granska med tanke på den tid jag har haft på mig. 

 

2.4 Källkritik 

Ett av de största källkritiska problemen jag har stött på är de valda biografierna. Av dessa är 

en italiensk, en svensk och två brittiska, plus en amerikansk översättning av Garibaldi 

självbiografi från 1859. Den italienska biografin är översatt till engelska, vilket i sig kan vara 

problematisk då mycket information kan gå förlorat vid översättning. De icke-italienska 

biografierna skulle kunna sakna väsentlig information just på grund av att de inte är italienska 

men framför allt de brittiska biografierna löser detta problem till viss del. De brittiska 

författarna har, enligt egen utsago visserligen, granskat lokalt material på plats i Italien. Vag 

gäller den svenska biografin har jag ingen egentlig information kring informationssökningen. 

  Ytterligare ett källkritiskt problem är relevansen. Min utgångspunkt ligger i att granska 

skildringen av Garibaldi i biografier som ett exempel på skapandet av en nationell kultur, 

något som kan vara oerhört problematiskt att belägga. Nu är detta emellertid inte mitt syfte, 

mitt syfte är enbart att beskriva skildringen av Garibaldi. Huruvida han verkligen har och 

fortfarande använts för att stärka den nationella identiteten finns det annan forskning som 

hävdar, däribland Nicholas Doumanis i Italy: Inventing the Nation. Skildringen av Garibaldi 

används i min studie enbart som exempel på ett fenomen som andra studier redan påvisat och 

sålunda blir inte detta ett problem. 

 

3. Bakgrund 

Jag kommer här nedan att ge en historisk bakgrund till Risorgimento och enandet av Italien 

med utgångspunkt vid franska revolutionen 1789 samt redogöra för nationalstaten Italiens 

historia fram till idag. Vidare kommer jag också ge en kort redogörelse kring Garibaldis liv 

för de läsare som inte är bekanta med honom. I avsnitten om Italien och Garibaldi kommer jag 

att markera specifika referenser enbart när det handlar om specifika uttryck och citat, detta 

beror huvudsakligen på att de böcker jag använder har presenterar mer eller mindre likartade 

resonemang och skildringar. Dessa allmänna referenser kommer istället att markeras vid 

avsnittens rubriker.  

  Jag kommer också att kort beskriva och definiera begreppen nationalism och hegemoni, två 

begrepp som är väsentliga för en undersökning kring en nationell identitets symboler och 

föreställningsvärld och som följaktligen behövs definieras. 
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3.1 Italiens historia
5
 

Ett av de första problemen som uppstår vid en redogörelse över Italiens och italiensk historia 

är definitionen. Vad menas med begreppen Italien och italiensk? I inledningen nämndes den 

österrikiske kanslerns uppfattning om Italien som geografiskt uttryck, ytterligare en 

uppfattning var Italierna, en tanke som Nicholas Doumanis diskuterar i boken Italy – 

Inventing the Nation.
6
 De många Italierna syftar på den starka regionalism som präglat den 

italienska halvön mer eller mindre sedan Västroms fall 476 e.vt. I den här uppsatsen kommer 

jag emellertid att tala om Italien som nationalstat, då fokus ligger på användandet av symbolik 

för att stärka en nationell identitet. Det italienska och italianare är sålunda det och de som kan 

sägas äga en nationell identitet. 

  Nationalstaten Italiens historia börjar dock inte i och med unifierandet 1861, eftersom tanken 

på en italiensk nation funnits sedan tidigare. För att hitta någon form av startpunkt behöver vi 

gå tillbaka ända till upplysningen under första halvan av 1700-talet, då vetenskapsmän, 

författare och filosofer som Voltaire och Rousseau börjar tala om ideal och rättigheter, ideal 

och rättigheter som individer är villiga att dö för. Bland de mest kärnfulla beskrivningarna av 

dessa ideal är de ledord som revolutionärerna under franska revolutionen slåss för; frihet, 

jämlikhet och broderskap. 

  I och med stormingen av Bastiljen 1789 börjar dessa ideal att spridas på allvar och i franska 

revolutionens spår utbryter revolutioner även i andra delar av Europa, även i Italien. Dessa 

revolutioner misslyckas dock, huvudsakligen på grund av bristen på folkligt stöd. Den typiske 

italienske revolutionären beskrivs av Doumanis som ”young, normally under the age of 35, 

and had either an upper- or middle-class background”
7
. En stor anledning till detta var den 

höga graden av analfabetism som fanns inom de lägre klasserna, med effekten att gemene 

man inte hade tillgång till upplysningstankarna. 

  Folket var också i allmänhet traditionalistiska i grunden och ovilliga att förändra allt för 

mycket i sin tillvaro av rädsla för ekonomisk försämring. Folkets, och framför allt böndernas, 

livsvillkor var sällan de bästa med teknologisk underutveckling inom jordbruket och stundtals 

                                                           
5
 Doumanis (2001). 

Herder (1990). 
Lintner, Valerio: Historisk guide till Italien, Historiska Media (1999). 
McKay, Hill, Buckler, Ebrey & Beck: A History of World Societies, Houghton Mifflin Company (2007); s. 735-38 & 
966-68. 
6
 Doumanis (2001); s. 170. 

7
 Ibid. s. 28-29. 
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höga skatter. Sålunda var folket ovilliga att stötta en revolution, inte minst då 

revolutionärerna, utan undantag, kom från de högre klasserna. 

  I samband med franska revolutionen kom en fransk officer att spela en betydande roll för 

den samtida utvecklingen i Italien. Napoleon Bonaparte, sedermera fransk kejsare, etablerade 

ett starkt inflytande i de norra och centrala delarna av den italienska halvön under kriget mot 

Österrike. Norra Italien hade traditionellt varit en del av en österrisk intressesfär, och bland 

annat Lombardiet och Modena fungerade som österrikiska satellitstater, lydriken. I och med 

Napoleons seger över Österrike i norra Italien blev Italien en napoleonsk intressesfär istället 

och en stor del av Lombardiet och centrala Italien utropades som en självständig stat under 

namnet Cisalpinska republiken, eller Italienska republiken som det kom att kallas efter 1801, 

med Napoleon som president. 

  Stora delar av norra Italien reformerades enligt fransk modell, med både för- och nackdelar 

enligt sentida forskare. Regionen centraliserades och fick ett visst mått av homogenitet, 

skatterna lindrades till förmån för folket men, som vissa forskare hävdar, en omfattande 

modernisering avstannade. Andra forskare menar istället att en moderniseringsprocess istället 

uppmuntrades i enlighet med de franska reformerna, Code Napoleon.
8
 Dessa reformer sågs i 

allmänhet som goda men en del av reformarbetet som kom att möta allt större motstånd var 

bruket att tillsätta fransmän till de italienska ämbetena. Detta kom att ses som ett uttryck för 

en fransk elitism, ett uttryck som inte förebyggdes av det faktum att italienare fick ämbeten i 

Frankrike. 

  Napoleontiden visade sig emellertid inte vara långvarig och efter hans slutgiltiga fall 1815, 

återtog de gamla monarkerna och furstarna makten i Italien och den Italienska republik som 

Napoleon utropat återgick till de tidigare statsstaterna samt återgick till att bli en österrikisk 

intressesfär. 

  Napoleontiden hade emellertid två huvudsakliga vinningar, för det första bildades tendenser 

till italiensk nationalism och diverse revolutionära grupper bildades och för det andra visade 

Napoleon på möjligheten till en italiensk nationalstat.
9
 Tre övergripande former av filosofier 

kring ett enat Italien fick nu fäste. Den första presenterades av den liberale katolske munken 

Vincenzo Gioberti, som i en bok argumenterar för tanken om ett enat Italien styrt av påven. 

Den andra formen präglade de många hemliga rörelser som växer fram, däribland Carbonera 

och La Giovine Italia, eller det Unga Italien på svenska. Frontmannen för den senare gruppen 

                                                           
8
 Lintner (1999); s. 148. 

9
Ibid.  s. 148-49. 

Hearder (1990); s. 161-63. 
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var Giuseppe Mazzini, akademiker och republikan, vars nationalistiska visioner kom att få en 

betydande roll för de nationalistiska rörelserna i bland annat Irland och Indien. Slutligen, den 

tredje formen kom att representeras av den Savoyardska kungafamiljen i Piedmont-Sardinien, 

en av de större italienska staterna. Tanken här var att ett enat Italien endast kan uppstå utifrån 

en stark militärmakt, en bild som Piedmont-Sardinien starkt försökte upprätthålla, trots en 

dåligt utrustad armé. 

  Kampen för Risorgimento, uppvaknandet eller upplyftandet av en italiensk nationalstat kom 

nu att inledas på allvar. De tre former ovan hade sina olikheter och kom sålunda att attrahera 

olika målgrupper men till en början misslyckades alla. Giobertis vision med påven som 

statsöverhuvud tilltalade många inom kyrkan och även andra europeiska stater såg gillande på 

en sådan lösning men riktiga initiativ från påven saknades. Mazzinis anhängare försökte 

genomföra ett flertal revolutioner men de flesta misslyckades på grund av den ovan nämnda 

bristen på folkligt stöd. Den enda lyckade revolutionen för Mazzini, med lyckad menas då 

maktövertagandet, var den som utmynnade i den Romerska republiken 1849 med dess sociala 

reformer men som krossades av påvetrogna styrkor från Österrike, Neapel, Spanien och 

Frankrike. 

  Den tredje formen, den genom Piedmont-Sardinien, var också den till en början misslyckad. 

Detta huvudsakligen på grund av kungen Carlos Albertos brister som ledare. Två gånger om 

förklarade monarken krig mot Österrike och två gånger om led han svåra nederlag, bland det 

värsta var under det andra kriget, då han med en överlägsen styrka nästan tvingade Österrike 

att kapitulera om det inte hade varit för den österrikiske generalen Radetzky, som besegrat 

Carlos Alberto tidigare och sålunda kände till dennes svagheter, som vände det numerära 

underläget till en överlägsen seger. 

  Men enandet av Italien skulle komma att uppfyllas av den Savoyardska ätten, trots Carlos 

Albertos svåra prestigeförluster. Grov förenklat förverkligades Risorgimento av två män, 

Piedmont-Sardiniens premiärminister Greve Camillo Benso di Cavour och generalen 

Giuseppe Garibaldi, vars historia jag kommer redogöra för senare i uppsatsen. Cavour var till 

grunden en liberal politiker på högerflygeln som genom sin politik lyckades skaffa europeiskt 

stöd för ett enande av Italien och, framför allt, ingick en allians med den franske kungen 

Napoleon III mot Österrike. Tillsammans med de franska styrkorna lyckades Piedmont-

Sardinien i princip att omintetgöra det österrikiska inflytandet över Italien.  

  Samtidigt som österrikarna led nederlag mot Piedmont-Sardinien och Frankrike genomförde 

nationalister i de österrikiska satellitstaterna i centrala Italien revolution, och ett maktskifte 
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inleddes som slutligen ledde till att dessa stater inkorporerades/inlemmades i det savoyardiska 

Italien. Strax efter att kriget mot Österrike avslutats avseglade Garibaldi med de berömda 

Tusen, eller garibaldini som de även kallats, mot Sicilien i hopp om att starta en syditaliensk 

revolution. Detta ska ha skett mot Cavours vilja men efter Garibaldis framgångar först på 

Sicilien och sedan vid Neapel kände sig Cavour tvingad att hinna fram till Rom innan 

Garibaldi. 1861 möttes de båda arméerna utanför Rom och till Piedmont-Sardiniens kung 

Victor Emanuel II överlämnade Garibaldi ett enat Syditalien. Italien var sålunda i stort sett 

enat med undantag av Rom och Venedig, vilka båda kom att inlemmas i nationalstaten Italien 

inom ett drygt decennium. 

  Italien stod nu inför en ny utmaning, att som d‟Azeglio sade: ”Vi har skapat Italien, nu måste 

vi skapa italienare”
10

. Italien var tvunget att skapa en nationell identitet från grunden och detta 

för ett splittrat folk hos vilket regionalismen alltid gått före nationalismen. Dessutom fanns en 

brist på nationella symboler och myter från en italiensk historia. Lösningen på problemet var 

emellertid inte alltför långt bort, idealiserandet av Risorgimento och dess hjältar; Victor 

Emanuel II, Cavour och Garibaldi. 

  Nationaliseringen av folket skulle dock visa sig inte vara det enda problemet den unga 

nationalstaten stod inför. Huset Savoyard, Piedmont-Sardiniens och Italiens kungafamilj, hade 

strävat efter unifiering för egen vinnings skull, ett syfte som skulle komma att prägla italiensk 

politik. Efter Cavours död 1861 tog flera mer eller mindre korrupta politiker över styrandet av 

landet, bland de mest kända var Depretis, Crispi och Giolitti. Depretis och Crispi var båda 

gamla garibaldini, följeslagare till Garibaldi. Under deras regerinstid utvecklades ett politiskt 

system som kallas trasformismo, transformism, och som helt enkelt gick ut på att ”köpa” 

majoritet i parlamentet. Bland de flitigaste brukarna av trasformismo var Giolitti, som direkt 

och indirekt styrde Italien under ca 15 år. Detta system skapade en misstro mot politikerna, en 

misstro som inte gynnades av Italiens ambivalenta inställning till Första Världskriget, och 

som skulle komma att fortsätta fram till 1921, då Mussolini och fascistpartiet fick makten. 

  Under Mussolinis och fascistpartiets tid vid makten, som de för övrigt fick tillgång till på 

legitim väg, kom det italienska samhället att präglas av en allt stramare intitutionalisering av 

estetiken. Fascismen var i grunden en otydlig ideologi men som tog fasta på det visuella i 

samhället. Folk ansågs i allmänhet vara intresserade av tydliga roller och symboler, ett behov 

som växte fram i och med 1800- och det tidiga 1900-talets industrialisering och urbanisering. 

                                                           
10
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  George L. Mosse skriver i artikeln Fascist Aesthetics and Society: Some Considerations, 

vilken publicerad i Journal of Contemporary History i april 1996, att fascismens estetik, dess 

bruk av det visuella, var ett uttryck för det moderna samhällets behov av rörelse och ordning. 

Genom skarpa stereotyper och motsättningar som enkelt kunde kategoriseras och 

hierarkiseras kunde fascisterna institutionalisera en begrepps- och symbolvärld, en italiensk 

begrepps- och symbolvärld som de tidigare politiska ledarna misslyckats med att skapa.
11

 

  Fascistledaren Mussolini var en tidigare socialist som argumenterat för ett italienskt 

deltagande i Första världskriget, ett ställningstagande som stod i skarp kontrast till de övriga 

socialisternas. På grund av den schism som uppstod genom detta lämnade Mussolina 

socialisterna och blev mer konservativ till sin politiska läggning. Han började propagera för 

en kraftfull nationalism, med starka inslag av antikommunism och syndikalism, och riktade 

stark kritik mot klassamhället, något som snabbt skapade ett stort stöd och intresse från folket. 

  Inte minst lovade fascisterna snabba resultat, det vill säga förbättringar så fort som möjligt, 

och en strategi som Hitler och nationalsocialismen skulle komma att använda sig av i 

Tyskland. I mångt och mycket influerades nationalsocialismen av fascismens ritualiserade 

vardag och rika symbolvärld. Hitler själv ska till en början ha beundrat Mussolinis auktoritära 

ledarskap och närmast religiösa personkult, en relation som med tiden dock blev det motsatta.  

  Italiensk utrikespolitik under Mussolinis tid vid makten tenderade att bli expressiv och 

imperialistisk, då Mussolini återupptog tankarna på afrikanska kolonier, något som den 

tidigare garibaldinin och premiärministern Francesco Crispi försökt men misslyckats med. 

  Italien ingick 1939 Stålpakten tillsammans med det nationsocialistiska Tyskland och genom 

detta också delaktiga i Andra världskriget på Tysklands sida. Under krigets gång skulle det 

emellertid visa sig att Mussolinis grepp om makten började svikta och missnöjet mot honom 

inom fascistpartiet ökade. Samtidigt kom Mussolini att i allt större grad stå i Hitlers skugga 

och när antisemitiska lagar infördes under krigets gång, på Hitlers inrådan, var Mussolini 

närmast en marionett i Hitlers händer.  

  Mussolini skulle dock inte sitta vid makten mycket längre. När Italien besegrades av de 

allierades styrkor kollapsade den fascistiska regimen och socialisterna tog makten, och trots 

en tysk invasion återtog aldrig Mussolini makten. Istället arresterades han när han försökte fly 

mot Schweiz och Spanien 1945 av kommunister och avrättades tillsammans med sin 

älskarinna, varpå de hängdes upp för allmän åskådan i ett par lyktstolpar, en bild som kommit 

att konnotera den store mannens fall. 

                                                           
11
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  Den nya socialistregimen skulle emellertid inte få sitta kvar vid makten allt för länge, vid 

Andra världskriget slut undslapp i och för sig Italien att delas upp mellan de allierade, ett öde 

som drabbade Tyskland men Italien fick heller inga fördelar av att ha bytt sida under krigets 

gång. Istället kom kristdemokraterna att få makten efter den italienska kungen Victor 

Emanuel III:s avgång, som tvingats fram genom dennes stöd till Mussolini och fascistpartiet 

1921. 

  Kristdemokraterna och deras samarbetspartier, som till början kom att utgöras av 

socialisterna och kommunisterna, fick nu en stor uppgift framför sig, de var tvungna att 

återupprätta sitt rykte inför omvärlden och de tvingades rena den italienska identiteten. Under 

fascismen hade de gamla hjältarna från Risorgimento i viss mån bytts ut mot fascistiska 

hjältar men med kristdemokraterna återkom dessa samtidigt som nya hjältar föddes. Den nya 

regimen, vilka hade gjort  bjudit fascisterna motstånd, kom att betraktas som arvtagare till 

Risorgimentons ideal och värderingar. Genom dessa nya arvtagare, som fört vidare de gamla 

traditionerna, började en ny italiensk nationalism, något italienskt, att ta form. 

  Karakteriserande för den nya regimen var också nya ledare, istället för politiska rävar i stil 

med Giolitti, kom de nya ledarna ofta från den akademiska världen och förde med sig större 

kunskaper om verkligheten. Ganska snart vann Italien åter ett gott rykte internationellt och 

genom de ekonomiska framstegen och utvecklingarna under 1970-talet tog Italien också plats 

i G7, en grupp bestående av världens sju rikaste länder. 

  Italien mötte nu emellertid nya problem i form av extremistisk regionalism och terrorism 

samt i form av maffian. Den regionala extremismen fick två utlopp, dels genom bildandet av 

proregionella partier i stil med Lega Nord, ett parti som bildats av flera mindre regionala 

partier i norra Italien och som propagerar för ett självständigt Norditalien, eller Padanien, och 

dels genom terroristattentat varav ett av de mest kända är  terroristorganisationen Röda 

Brigadens kidnappning av och mord på den dåvarande premiärministern Aldo Moro under 

våren 1978. 

  Maffian å andra sidan var inget nytt fenomen, deras fäste i framför allt södra Italien sägs ha 

etablerats redan under 1800-talet och trots tidigare försök att agera mot dem var det först 

Mussolinis och fascistpartiets åtgärder som hade någon effekt. Maffian krossades emellertid 

inte och efter Andra världskriget återkom dem på allvar. Den italienska staten har sedan dess 

försökt stoppa maffian med skiftande resultat, en del högt stående maffiamedlemmar har 

åtalats och dömts men samtidigt har flertalet advokater och andra som varit iblandade i 

korstågen mot maffian mördats. 
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  Annars har Italiens historia under senare i mångt och mycket kretsat kring media och 

mediala symboler. En av de mest framträdande personligheterna från denna värld är 

mediemogulen tillika nuvarande premiärministern Silvio Berlusconi. Berlusconi har en 

framgångsrik karriär som entreprenör bakom sig och i hans ägo finns företaget Mediaset med 

inte mindre än tre nationella televisionskanaler samt fotbollslaget A.C. Milan. Berlusconi har 

som politiker en kontroversiell historia, han är den premiärminister som suttit längst 

sammanlagt men han har också genomfört flera kontroversiella reformer och lagar för att 

undvika diverse åtal, varav några fortfarande är under granskning. Han tros även ha 

kopplingar till maffian samt ses som något av en kvinnokarl, något som lett till flera 

skandaler. Bland annat blev han 2009 lämnad av sin fru efter att han hade uppvaktat en 18-

årig modell med diamanthalsband och inför Europaparlamentsvalet samma år ställde 

Berlosconis parti Forza Italia, motsvarande Heja Italien, upp med tre yngre, attraktiva 

kvinnor utan politisk erfarenhet. Till dessa skandaler kommer också anklagelser om att 

Berlusconi vid flera tillfällen ska ha anlitat och använts sig av prostituerade. 

  Den italienska nationen har under hela sin unga historia präglats av skandaler och 

korruption, med konflikter mellan regionalism och nationalism samt svårigheterna med att 

skapa en gemensam identitet. Men trots alla svårigheter har det vuxit fram gemensamma 

nämnare, något italienskt, vilket till exempel kan ses i samband med det italienska 

fotbollslandslaget, gli azzuri, som vid matcher och turneringar samlar stora delar av det 

italienska folket. Den tidigare nämnde Doumanis skriver att medan ”there are numerous 

Italies, there is also a synthesized, negotiated and ever-changing national culture that is 

recognized as being distinctively „Italian‟”.
12

 

 

3.2 Giuseppe Garibaldis historia
13

 

Giuseppe Garibaldi föddes den fjärde juli 1807 i den dåvarande italienska staden Nizza, 

nuvarande franska staden Nice. Hans familj var involverade i kusthanden, vilket ledde till att 

Garibaldi i sin tur kom att ägna sig åt havet och 1832 blev han certifierad som kapten på ett 

handelsfartyg. Det var också genom havet som Garibaldi först kom i kontakt med 

nationalistiska och patriotiska kretsar. Under en resa till ryska Taganrog, vid Asovskasjöns 
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norra strand, mötte han Giovanni Battista Cuneo, italiensk immigrant och medlem av La 

Giovine Italia. 

  Garibaldi kom att dedikera sitt liv åt rörelsens mål, en italiensk nation, och 1834 deltog han i 

en revolution som misslyckades och dömdes till döden. Garibaldi lyckades emellertid 

undkomma och tog flykten till först Marseille och därifrån till Tunisien och över Atlanten till 

Sydamerika. Väl i Sydamerika kom Garibaldi att engagera sig i gauchos, de människor som 

bebodde de stora sydamerikanska grässlätterna, pampas, och som har setts som symboler för 

sydamerikansk nationalism. 

  Stora delar av Sydamerika präglades under den här tiden av ekonomiska klyftor och 

orättvisor, en situation som i längden blev ohållbar och uppror restes. Ett av dessa var det 

uppror som ledde fram till Rio Grande do Sul-republiken och som riktades mot den 

portugisiska eliten. Det var under den här revolutionen, eller Farroupilha-revolutionen som 

den kallas, som Garibaldi mötte sin blivande fru Anita. 

  Garibaldi flyttade senare, tillsammans med Anita, till Uruguay, där han deltog i det 

uruguayanska inbördeskriget och nådde stor ryktbarhet. Drömmen om en italiensk nation 

skulle dock inte slockna och när påve Pius IX, Pio Nono på italienska och som räknas som 

den förste moderne påven, genomförde sina inledande reformer valde Garibaldi att återvända 

till Italien. 

  Åter i Italien tog Garibaldi tjänst i den piedmont-sardinska arméen och deltog i det Första 

frihetskriget, 1848-49, mot Österrike, men då kriget misslyckades begav sig Garibaldi istället 

till Rom, där Mazzini utropat sin Romerska republik. Men Garibaldis tid i Rom skulle inte bli 

långvarig, ställd inför de påvetrogna styrkorna av fransmän, österrikare och neapolitanare 

tvingades republiken att kapitulera. Än en gång tvingades Garibaldi gå i exil, denna gång till 

Nordamerika. 

  1854 återvände Garibaldi till Italien och när det Andra frihetskriget utbröt fem år senare tog 

Garibaldi åter tjänst inom den piedmont-sardiniska arméen och med en frivilligstyrka 

åsamkade han sedan österrikarna flera förluster. Garibaldi blev däremot upprörd när 

Piedmont-Sardiniens premiärminister Cavour efter kriget överlämnade Nice till Frankrike. 

  Efter kriget bröt oroligheter ut på Sicilien, 1860, och Garibaldi begav sig dit med sina Tusen, 

sina garibaldini, något som han gjorde mot Cavours vilja. Väl på Sicilien lyckades Garibaldi 

göra något som få lyckats med tidigare i Italien,  han fick folkligt stöd till förmån för sin 

frihetskamp. Efter att ha erövrat Sicilien utropade han sig själv till diktator i den piedmont-

sardiniske kung Victor Emanuel II:s namn och fortsatte mot Neapel, som även det föll. 
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  Cavour och Victor Emanuel begav sig då mot Rom, dit också Garibaldi var på väg, fast 

beslutna att hinna före honom för att inte reta upp kyrkan ytterligare samt Frankrike, som var 

allierad med påvestaten. Den 25:e oktober möttes Garibaldi och Victor Emanuel II vid Teano, 

ungefär mitt emellan Rom och Neapel, varpå Garibaldi hälsade Victor Emanuel II som kung 

av Italien och överlämnade ett enat Syditalien. 

  Garibaldi fick senare ett erbjudande från Abraham Lincoln, USA:s 16:e president, om att 

delta i det amerikanska inbördeskriget på Nords sida, något som aldrig blev av.  

  1866 deltog Garibaldi istället i det tredje Italienska frihetskriget mot Österrike, ett krig som 

slutade med att Veneto blev en del av den italienska staten. Garibaldi satt sedan en tid i det 

italienska parlamentet men såg fortfarande inte Risorgimento som uppfylld, något den blev 

först 1870 då Rom införlivas i nationen. 

  Garibaldi fortsatte sedan sin kamp för frihet inom det italienska parlamentet, där han bland 

annat slogs för kvinnlig frigörelse. Garibaldi slutade aldrig att slåss för det han ansåg rätt och 

den andra juni 1882, avled han i sin egen säng hemma på Caprera. 

  

3.3 Teoretiska utgångspunkter rörande nationalism och hegemoni 

Begreppen nationalism och hegemoni kan, beroende på hur man försöker gå in i begreppen, 

vara tämligen enkla eller tämligen svåra att definiera. I synnerhet nationalism är komplicerat. 

Sverker Sörlin, professor vid KTH, skriver att nationalism utifrån någon form av allmän 

förståelse handlar om ”en strukturell företeelse som präglar hela den moderna erfarenheten 

och som är ett ofrånkomligt inslag i praktiskt taget all omvandling av traditionella samhällen 

till moderna under de senaste två hundra åren”.
14

 Med andra ord fungerar nationalismen som 

en moderniseringens politiska form.
15

 

  Det här är en tanke som i mångt och mycket stämmer överens med den Ernest Gellner pekar 

på när han kategoriserar nationalismen som politisk princip för nationella och politiska 

enheter överensstämmelse.
16

 Gellner såväl som Sörlin påpekar emellertid problematiken kring 

en sådan definition av nationalism. De talar båda om det stora antalet potentiella nationer i 

relation till antal möjliga nationer. Med en potentiell nation menas en etnisk folkgrupp med 

gemensam kultur medan en möjlig nation dessutom har viljan och resurserna till en 
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nationalstat. Viktiga kriterier för bildandet av nationalstaten är sålunda viljan och tillgången 

till resurser, vilket automatiskt diskvalificerar många potentiella nationer.
17

 

  Ytterligare ett kriterium presenterar Elie Kedourie i Nationalismen; den specifika nation som 

nationalismen strävar mot utgörs av människor med ett gemensamt ursprungligt språk. 

Språket blir med andra ord ett karakteristiska för nationen och en nationell identitet, en 

identitet som försvagas och kanske omintetgörs när andra språkliga uttryck tränger in. Varje 

nytt låneord ersätter inte bara ett äldre eget ord utan också en del av den nationella identiteten. 

Hårdrar vi Kedouries tes kan införandet av engelska uttryck inom svenskt näringsliv ses som 

ett steg bort från ett svenskt näringsliv och ett steg mot ett mer anglikanskt och internationellt 

näringsliv.
18

 

  Begreppet nationalism syftar sålunda på det etniskt och kulturellt egna, den symbol- och 

föreställningsvärld som präglar den egna nationella kulturen. Saknas en sådan symbol- och 

föreställningsvärld uppstår också problem vid etablerandet av den nationella identiteten. En 

vanlig strategi för att stärka, och skapa, den nationella identiteten är att konstruera en mer 

eller mindre idealiserad symbol- och föreställningsvärld, som sedan förs vidare till de yngre 

generationerna genom undervisning. En sådan strategi är exempel på upprätthållandet av 

hegemoni.
19

 

  Begreppet hegemoni, som myntats av den italienske akademikern Antonio Gramsci, 

hänvisar till den kultur som präglar den styrande eliten i samhället. Varje samhällselit 

förespråkar en viss kultur som rätt och allt som hävdar annorlunda betraktas som 

oppositionellt och felaktigt, och sålunda också utmanande. Det oppositionella kan emellertid 

accepteras av olika anledningar, till exempel vid maktskifte, och bli en del av den 

hegemoniella kulturen. Ett exempel på detta hittar vi inom historievetenskapen och 

genushistorian. Under 1960- och 70-talen då genushistorian först kom fram betraktades den 

som mindre viktigt än annan mer traditionell historia men allt eftersom den vunnit erkännande 

har den också blivit accepterad som en del av den historiska hegemonin.
20

 

 

4. Tidigare forskning 

Jag kommer här nedan att presentera en del av den forskning som finns kring några av de 

ämnen jag arbetar med i undersökning men då jag inte har hittat några angränsande historiska 
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studier har jag koncentrerat den tidigare forskningen till tre avdelningar; studier om biografier 

inom historieämnet, studier kring nationell identitet samt studier kring symboler och myter. 

Jag vill här också påpeka att en del av de studier jag redogör för kan inbegripa flera av de 

valda avdelningarna men har kategoriserats utifrån studiens huvudsakliga fokus. 

 

4.1 Biografier 

Två av de kanske främsta svenska samlingarna med essäer kring biografin som historisk genre 

är Ambjörnssons, Ringbys & Åkermans Att skriva människan  från 1997 och Rosengrens & 

Östlings Med livet som insats från 2007. Båda böckerna är artikelsamlingar med essäer 

skrivna av flera kända forskarnamn inom Sverige och Danmark, och utifrån min synpunkt kan 

de ses som delar av en helhet. Ambjörnsson, Ringby & Åkerman tar sin utgångspunkt i en 

biografigenre som efter flera års motgång som historisk genre är på väg tillbaka och de 

presenterar flera sätt att betrakta och använda sig av biografin. Där Ambjörnsson, Ringby & 

Åkerman slutar tar Rosengren & Östling vid och utvecklar resonemanget kring biografins 

användbarheter och möjligheter. Jag kommer nu att kort redogöra för några av de tankar och 

resonemang som förs fram i bägge böcker. 

  Göran B. Nilsson beskriver i artikeln Biografi som spjutspetsforskning några av de för- och 

nackdelar som finns med biografin. Han menar att den levnadsforskning som ligger till grund 

för biografiskrivandet dessutom utgör något av en humanistisk grundgenre för 

historieskrivningen samt att det dilemma som levnadstecknaren står inför, balansgången 

mellan individ och struktur, rätt hanterat leder till tvärvetenskaplighet och nya upptäckter 

istället för den ytlighet som biografin ofta anklagas för.
21

 

  Den danske litteraturvetaren Kristian Hvidt beskriver biografiskrivandet som att det sker 

genom två ytterligheter, det vill säga att resultatet tenderar bli psykologiska porträtt av 

individer eller ett fokus på life and times, att individens liv blir ett uttryck för tiden.
22

 

  Även Erik Lönnroth diskuterar detta och menar att biografiskrivandet allt för ofta resulterar i 

bedriftskataloger och normativa exempel.
23

 Ytterst sällan tar biografen ett steg längre och 
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problematiserar det biograferade objektet, det som Nilsson menar leder till 

tvärvetenskaplighet.
24

 

  Rosengren & Östling spinner vidare på de resonemang Ambjörnsson, Ringby & Åkerman 

för fram i sin bok, men tillägger vad gäller den tidigare misstron mot biografin att misstron 

betingades av en given epoks vetenskapsidelogiska övertygelser och inte av universella 

normer.
25

  

  Det här är en tanke som även Alf W. Johansson vidrör vid när han redogör för de 

vetenskapsideologiska paradigm som styrt vetenskapens utveckling. Johansson presenterar 

fyra paradigm som han menar har varit dominerande i varsin given epok; det nationellt 

statsidealiska historiska paradigmet, det positivistiskt-rationellt källkritiska paradigmet, det 

materialistiskt-marxistiska social- och strukturhistoriska paradigmet samt det postmoderna 

paradigmet. Dessa olika paradigm präglas av olika sätt att betrakta vetenskap och vad som är 

vetenskap och att på grund av de värderingar av biografin som paradigmen för med sig har 

biografigenrens betydelse förändrats. Biografin har emellertid återfått sin status idag genom 

att den rådande vetenskapliga paradigmet förändrats och reducerats till infallsvinklar.
26

 

  Flertalet forskare har påpekat vikten av relationen mellan individ och samhälle och att det är 

genom en sådan relation som biografin får sitt värde. Rosengren talar om detta som 

identifikation, att individen framstår som ett uttryck för samhället och ibland som synonymt 

med samhället.
27

 Ingmar Lundkvist menar att genom detta ökar möjligheten till förståelse och 

konkretisering av en idébildning,
28

 vilket också är en av biografins främsta uppgifter, vid 

sidan av att väcka intresse.
29

  

   

4.2 Nationell identitet 

Vad gäller nationell identitet, igenkännandet av sig själv och andra som tillhörande en 

specifik nation, är det ett problematisk och ibland svårdokumenterat ämne. En av de studier 

jag tittat närmare på är Ana Lozics opublicerade socialpsykologiska C-uppsats kring 

skapandet av regional identitet i Istrien, ett område i västra Kroatien med en mångkulturell 
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befolkning. Området i sig har tillhört bland annat Österrike, Italien, Ottomanska riket och 

Jugoslavien och har sålunda kvar kulturella kopplingar från respektive ockupationsmakt, 

något som bland annat märks i språket som till stor del påminner om italienskan. 

  Lozic beskriver i sin studie att ungdomarna i första hand identifierar sig som istrier och först 

i andra hand som kroater. Hon visar dessutom på att det finns flera variabler som påverkar 

identitetsskapandet hos dessa ungdomar, varav de språkliga och situationella variablerna som 

väger tyngst.
30

 

  En annan studie som i viss mån också granskar nationell identitet är Georgina Charisis C-

uppsats om hur föreställningar kring Alexander den Store påverkar tre generationers 

identitetsskapande i den grekiska orten Proti Serron. En av utgångspunkterna i studien är 

konflikten kring namnet Makedonien, ett område som historiskt sett legat i de norra delarna 

av nuvarande Grekland men vars namn har tagits av en de stater som förklarade sig 

självständiga sedan Jugoslaviens uppbrott 1991, den stat som i större sammanhang ofta kallas 

för F. Y. R. Makedonien, eller forna jugoslaviska republiken Makedonien. 

  Charisis visar emellertid av invånarna i Proti Serron alla i stor grad identifierar sig med 

Alexander den Store och ser det som sin kollektiva uppgift att föra vidare berättelserna om 

honom. Hennes studie visar dessutom att det inte finns några direkta skillnader mellan de tre 

generationernas föreställningar kring Alexander den Store samt att föreställningarna tenderar 

till göra liten eller ingen skillnad på den nationella identiteten, invånarna är makedoner lika 

mycket som de är greker.
31

 

  En studie som visar hur den nationella identiteten representeras inom undervisningen är Tyra 

Nilssons Representation av nationell kultur och identitet i läroböcker i italienska – en 

diskursanalytisk undersökning. Nilsson granskar här två svenska läroböcker i italienska steg 2 

i syfte att beskriva hur sociala maktrelationer mellan och inom olika kulturer och nationer 

återspeglas i läroböcker. Hon menar att, utifrån hennes studie, särskilda diskurser återspeglas 

och reproduceras genom läroböcker, däribland stereotyper kring södra Italien och samt former 

av svensk etnocentrism eller turistpropaganda. Utifrån de granskade läroböckerna skapas två 

bilder av Italien, motsättningen mellan norr och syd, där norr i form av Venedig målas upp 
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som ett paradis medan syd skildras som mer utsatt för problematik i stil med maffian och 

invandring.
32

 

 

4.3 Myter och symbolik 

Myten är ett språkligt yttrande som utvecklas under särskilda omständigheter. Detta är en 

tanke som lagts fram av den franske semiotikern Roland Barthes och som grundar sig i en 

tvådelad definition. För det första består myten av ett språkobjekt, objektet eller begreppets 

denotation, dess rena definition, vilken kan vara problematiskt att förstå med tanke på dess 

höga abstraktionsnivå. För det andra består myten av metaspråk, med vilket myten talar om 

språkobjektet. Metaspråket utgörs sålunda av konnotationer som betecknar språkobjektet och 

exemplifierar dess innebörd.
33

 

  Denotationen revolution kan definieras som en fundamental förändring av och övergång från 

en konstitution eller styrelseform till en annan. Denotationen i sig säger inte mycket och en 

närmast given fråga är ”hur?”, men använder vi oss av en konnotation som franska 

revolutionen, blir begreppets innebörd mycket klarare. Med andra ord är det genom 

konnotationerna, Barthes‟ metaspråk, som vi tillgodgör oss förståelsen av något. 

  En författare som diskuterar och problematiserar myten är Ronny Ambjörnsson i 

Mansmyter, där han granskar bilden av specifika män i olika medier. De män som diskuteras 

granskas utifrån sin roll som man och manligt ideal, det vill säga i sina roller som mansmyter. 

En mansmyt, menar Ambjörnsson, är en myt där hjälten är en man men där mannen fungerar 

som man, som kön, snarare än människa. Exempel som ges är bland annat James Bond och 

Don Juan, vilka båda har beskrivits som manliga ideal och som karakteriseras av historien, av 

myten. Genom myten idealiseras mannen till något normativt men är samtidigt besatt av 

stunden. Mansmyten lever enbart i nuet, ett stillstånd som ifall det skulle ändras också ändrar 

mansmyten och avidealiserar mannen. Ambjörnsson menar att mansmytens hjältes främsta 

uppgift är att skapa sig själv.
34

 

  Mytbildningen, och den symbolik som medföljer, är en central del i människans historia och 

en ofta använd strategi för nationalism och nationell identitet. Ett exempel på hur myter har 

använts genom historien är Elin Erikssons studie kring bruket av asatron inom 

nationalromantiken, och då i synnerhet hur manliga asar fungerat som manligt ideal. Hennes 
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studie visar hur asarna i 1800-talets nationalromantik utmålades som starka krigare från 

Norden, något som skedde genom flera olika kanaler, däribland konst, samt att bruket av 

dessa närmast fick en ideologisk form, då nationalromantik enkelt kan kopplas till den under 

1800-talet rådande göticismen, som bland annat präglades av en fascination över vikingatiden, 

men den kan genom framställningen av asar som ljushyllta också kopplas till senare 

rasideologier.
35

 

 

5. Empiri 

Jag kommer här nedan att redogöra för, och diskutera, varje skildring av Garibaldi i tur och 

ordning. Till att börja med kommer jag att kort beskriva de övergripande dragen i skildringen, 

det vill säga försöka identifiera vilken typ av skildring som biografen i fråga gör. Efter detta 

kommer att diskutera den bild av Garibaldi som biografen lyfter fram utifrån några olika 

aspekter, däribland de ideal han kämpar för, några av de relationer han främst förknippas med 

samt de specifika roller som han uppträder i. 

 

5.1 Garibaldi enligt Giuseppe Garibaldi 

Garibaldis självbiografi, den av Dwight översatta amerikanska utgåvan från 1859, utgör en 

samlingspunkt för Garibaldis, i efterhand, preciserade tankar och värderingar. Den utgår ifrån 

Garibaldis egna upplevelser, upplevelser som skildras starkt utifrån hans egen ståndpunkt. 

Resultatet blir en ensidig skildring full av äventyr och drömmar men som emellertid inte säger 

någonting mer om omvärlden, Garibaldi är i centrum och omvärlden är den scen som han 

agerar på. 

  Genomgående i självbiografin förekommer en stark dikotomi, en uppdelning mellan frihet 

och förtyck, mellan det goda och det onda. Den starka dikotomin bygger upp en värld i vitt 

och svart, med vissa gråskalor. Det vita utgörs av Garibaldi själv samt de som kämpar fär 

samma ideal, frihet och patriotism, som han själv. Bland dessa likartade frihetskämpar hittar 

vi i huvudsak italienare som Rosetti, vilken hälsade Garibaldi som en broder vid deras första 

möte, anglikaner (det vill säga individer från engelsktalande länder) som Griggs, vilken slogs 

med Garibaldi i Rio Grande do Sul, och sydamerikaner som José Mundell, argentinsk 

martrero, som enligt Garibaldi är en argentinsk motsvarighet till gaucho men med större frihet 

och självständighet.
 36

 Gemensamt för dessa, och andra som Garibaldi slåss med, är kärleken 
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till frihet och patriotismen och till följd av att de delar dessa ideal blir de i Garibaldis ögon 

synonyma med dessa och, följaktligen, hedervärda och värda mer eller mindre grad respekt.
37

 

  De frihets- och jämlikhetstankar som präglar Garibaldi i biografin skildras i princip som 

självklara och synonyma med det goda, vilket representeras av dels Garibaldis medidealister 

varav några nämnts ovan men också i det sätt som Garibaldi skildrar Rom och Italien. Staden 

Rom blir i Garibaldis ögon en symbol för en ärofull historia, en symbol för en ärofull framtid 

men med en ovärdig nutid. Han talar om Rom som ”once the capital the world, now the 

capital of a sect”,
 38

 en tanke som står i skarp kontrast till den framtid Garibaldi önskar sig, en 

framtid där Rom är ”the centre of Italy, for the union of which I ardently long”.
 39

 

  Italien är för Garibaldi ett mål och en dröm han vill förverkliga. Det är en symbol för en 

italiensk nation och en italiensk identitet och allting Garibaldi, och andra italienare gör, gör de 

för Rom och Italien. Alla de italienare som slåss med Garibaldi i Sydamerika och av olika 

anledningar dör, dör en martyrdöd för Italien, en tanke som upprepas genom hela 

självbiografin. Ett exempel på detta finner vi i den beskrivning Garibaldi gör av ett 

skeppsbrott han lider i samband med ett sjöslag och där flera besättningsmän drunkar: 

”[a]nother martyr of Italian liberty, without a stone, in a foreign land”.
40

 

  Ytterligare ett ideal som Garibaldi framhäver är synen på kvinnan som en ädel, helgonlik 

varelse. Garibaldi känner sig lyckosam i sällskap med kvinnor, i synnerhet då de flesta av de i 

biografin omnämnda kvinnorna hjälper honom på ett eller flera sätt. Den första kvinnan han 

nämner, och som han uttrycker en stor kärlek och tacksamhet till, är hans egen moder, en 

”model for mothers”
41

 och med en änglalik karaktär vars böner ständer är med honom. På ett 

likartat vis beskriver han sin hustru Anita, vilken han mötte i Sydamerika. Vid deras första 

möte är hon en ung kvinna ”whose appearance struck me as having something very 

extraordinary ... of rare and inestimable worth”
42

 och hon skulle komma att dela Garibaldis liv 

i framgång såväl som motgång. Kvinnorna är i Garibaldis ögon värda all beundran, då de 

delar männens styrka men också har en egen och sålunda är Garibaldis oro över deras 

välbefinnande ett återkommande element i biografin.
43

 

  Dessa ovan nämnda ideal påverkar Garibaldi genom alla de skeenden han förtäljer och 

genom alla de roller han ikläder sig. Han börjar sitt liv, sitt vuxna liv, som sjöman, en tid han 
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beskriver med glädje. Karakteristiskt för sjömannen, enligt Garibaldi, är en  passionerad 

patriotism. Han skriver angående sin första resa till havs att sjömännen ”sang of love [...] and 

they endeavored to excite themselves to patriotism by singing of Italy! But who, in those days 

had ever taught them how to be patriots and Italians?”.
 44 

I en tid då Italien som nation ännu 

inte etablerats fungerar sjömännen i Garibaldis skildring som närmast urtypen för en italiensk 

patriot, de är patrioter av kärlek till Italien och de är patrioter av naturen snarare än patrioter 

av någon form av undervisning eller mystik i stil med den som under samma tid utövas på 

andra håll. Den av Garibaldi biograferade Garibaldi är patriotisk sedan barndomen, en 

patriotism som slutligen formas av hans tid som sjöman, en roll som han ständigt återvänder 

till och som utgör en fast bas för hans ideal.
45

 

  Garibaldi blir i Sydamerika tidigt en del av frihetskampen mot förtryck och imperialism, 

först i Rio Grande do Sul och sedan i nuvarande Uruguay. Han får således tidigt en roll som 

frihetskämpe, en roll som i Garibaldis egna ögon utgör ett oundvikligt steg mot 

förverkligandet av hans ideal. Han är emellertid endast en kämpe för friheten och det Goda, 

det Rätta, och han gör sitt yttersta för att undvika att bryta mot dessa principer, något som 

uttrycks i dels Garibaldis vägran att godta belöningar och mutor men också i hans vilja att 

behandla även sina fiender med respekt. Garibaldi influeras av två element vad gäller hans 

roll som frihetskämpe, för det första tar han starkt intryck av gauchokulturen i Sydamerika 

och för det andra av de sydamerikanska martreros som han möter. Det är hos dessa två 

förebilder som Garibaldi ser sina ideal förkroppsligade och det är utifrån attribut från dessa 

två förebilder som personen Garibaldi sedermera känns igen; den röda tröjan, ponchon, sabeln 

och så vidare.
46

 

  Sammanfattningsvis, skildrar Garibaldi sig själv som tidigt medveten om den nationalistiska 

kampen och ser sig själv som en anhängare till samma kamp redan under ungdomsåren. Han 

ser sig själv som italienare och känner en stark gemenskap till andra italienare i första hand 

och i andra hand till frihetskämpar och andra som delar samma nationalistiska och 

jämlikhetsideal. Garibaldi identifierar sina ideal med andra och han betraktar till viss del sin 

omvärld genom sina andra, han hyser stor respekt inför alla älskare av frihet och särskilt stor 

respekt till kvinnan som kön, för hennes styrka och passion. Garibaldi är sjöman och 

frihetskämpe, roller som kretsar kring hans ideal. Sjömannen Garibaldi hyser patriotiska 

tankar och frihetskämpen Garibaldi slåss för desamma. 

                                                           
44

 Garibaldi, Giuseppe (1859); s. 17. 
45

 Ibid. s. 17-18 & 32. 
46

 Ibid. s. 157-58. 



27 

 

 

5.2 Garibaldi enligt Cecilia Bååth-Holmberg 

Bååth-Holmbergs biografi skildrar Garibaldis liv med stort fokus på äventyraren och 

frihetskämpen. Biografin har en huvudsaklig narrativ form med flera värderingar och 

idealiseringar. Hon använder en tydlig narrativ dikotomi av vardagen, Garibaldi och dennes 

ideal motsvarar det goda medan hans motståndare motsvarar det onda. I enlighet med den 

narrativa formen finns också flera målande beskrivningar. 

  Övergripande är dessutom de ideal som Garibaldi slåss för, genom hela sitt liv. Hon skriver 

att det var Garibaldis ”plikt att kämpa för frihetens sak, hvarhelst den på jorden kunde behöva 

hans arm”
47

 och särskilt ”sökte han alltid, drifven av sin patriotiska instinkt, att genom alla 

medel ... få vägledning till det, som år från år klarare stod såsom hans mål: Italiens befriande 

från främmande förtryck”.
 48

 Garibaldis kärlek och pliktkänsla gentemot Italien är, med hans 

egna ord enlig Bååth-Holmberg, ”oemotståndlig”.
49

 

  Denna patriotism och frihetskamp, menar Bååth-Holmberg, låg ständigt i hans sinne och 

närhelst han tvingades sysselsätta sig åt annat ”uttryckte han sin ledsnad och afsmak ... för en 

verksamhet ‟till ingen nytta för vårt land‟ och talade om, huru han sökte bereda sig till en 

annan uppgift”.
 50

 I Bååth-Holmbergs biografi kan Garibaldi med andra ord beskrivas som en 

man vars högsta önskan är att bidra till den egna nationens bildande och som, trots exil, aldrig 

slutar hoppas. Garibaldi kan sålunda ses som något av en idealist.
51

 

  Vidare talar Bååth-Holmberg om ytterligare ideal som väsentliga för Garibaldi, varav ett är 

den disciplin han utsatte sig själv och andra för men som också kan kopplas till den 

generositet han som person bjöd sina vänner och anhängare på. Många är berättelser Bååth-

Holmberg räknar upp angående både Garibaldis disciplin och generositet. Bland annat talar 

hon om Garibaldis ”anspråkslöshet och oegennytta” som ledde till att tog  hand om de runt 

omkring honom som en kärleksfull fader och ”oaktadt sin egen fattigdom gaf han alltid af det 

lilla han ägde åt sina soldater”.
 52

 Men lika respekterad blev han för den ovan nämnda 

disciplinen, en disciplin som enbart verkade för allas bästa och för att upprätthålla hans 

anhängares moral och passion. Genom att föregå med goda exempel, genom generositet såväl 
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som disciplin, vann Garibaldi hans anhängares kärlek, och sedermera i viss mån också folkets 

kärlek.
53

 

  Även gudstron blir något av ett ideal hos Bååth-Holmberg. Referenserna till Gud i samband 

till Garibaldi är många, både hos Garibaldis anhängare och hans motståndare. Allt han gör är i 

enlighet med Guds vilja, när han uppmuntrar och eldar på sina soldater vid belägringen av den 

romerska republiken säger han: ”Gören det, mina stackars barn [...] kanske är det Gud, som 

ingifver er det”.
54

 Här ser vi även en av de roller i vilken Garibaldi uppträder, rollen som 

fadersgestalt. 

  Rollen som fadersgestalt är annars en närmast övergripande funktion av Garibaldis 

ledarposition, det är den roll han ikläder sig när han talar till sina anhängare, både under tiden 

i Sydamerika och senare i Italien, och det är också i den roll han vinner Siciliens stöd under 

revolten 1860. Ett exempel på hur denna roll och funktion, samt den symbolik den medför, får 

fäste skildrar Bååth-Holmberg i beskrivningen av Garibaldis ankomst till Alcamo på Jungfru 

Marias himmelsfärdsdag, den 15:e augusti. Garibaldi knäföll då vid altaret i den lokala kyrkan 

och emottog prästens, som för övrig var en av de medlemmar av kyrkan som stöttade 

Garibaldis frihetskamp. Bååth-Holmberg skriver att ”[d]enna scen gjorde stort intryck på 

befolkningen och stärkte deras förtroende till” Garibaldi.
55

 

  En likartad respekt och kärlek uppväcker Garibaldi dessutom i rollen som värd, i form av 

eremiten eller farmaren på Caprera:  

 

Hans personliga älskvärdhet såsom privatman och värd prisas högt af alla ... ty oaktadt sin egenhet att 

sätta sina gäster i arbete ... var han glad och hjärtlig och brukade vid måltiderna hålla skämt och samtal 

uppe samt berättade då anekdoter ur sitt flydda lif. Han talade helst sitt modersmål, men uttryckte sig 

äfven ledigt och väl på franska.
56

 

 

I det ovanstående citatet visar sig Garibaldi benägenhet och vilja att leva som han lärde, att 

leva utifrån idealen men också en välkomnande miljö  som lockade gästerna till Caprera. Det 

faktum att Garibaldi talade andra språk förutom italienska, däribland det i citatet nämnda 

franska, visar att Garibaldi välkomnade gäster som inte talade italienska. Garibaldi verkar 

genom detta vara en tämligen öppen person med breda kunskaper och intressen, han utmålas 

nästan som något av en auktoritet. 
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  Sammanfattningsvis, Garibaldi är i Bååth-Holmbergs biografi en klassisk äventyrshjälte, den 

unge mannen som reser iväg med ett tydligt mål och i sikte och kommer tillbaka som en 

fadersgestalt, någon som är respekterad och ses som en auktoritet. Han visar i sin tur respekt 

för folket och folkets traditioner och han lägger själv stor vikt vid dessa traditioner själv. 

Garibaldi är en av folket, han beskyddar dem samtidigt som han lever efter sina ideal, han 

lever som han lär. Kort sagt, Garibaldi är hos Bååth-Holmberg den gode hjälten. 

 

5.3 Garibaldi enligt George Macauley Trevelyan 

Garibaldi and the Making of Italy är en av flera biografier om Garibaldi som Trevelyan har 

skrivit, och i likhet med de andra fokuserar den granskade biografin på en specifik period, här 

tiden på de bägge Sicilierna och de händelser som direkt leder fram till etablerandet av den 

italienska nationalstaten. I Trevelyans ögon är Garibaldi närmast en mytisk karaktär och den 

person som möjliggjorde Italien. Bland annat jämförs Garibaldi med den grekiska hjälten 

Odysseus, kanske mest från Homeros verk, men även med Sankt Gennaro, staden Neapels 

skyddshelgon.
57

 

  Trevelyans Garibaldi präglas av samma patriotism och känsla för rättvisa och frihet som 

Garibaldi själv påvisar i sin självbiografi men med vissa skillnader. De ideal som Garibaldi 

slåss för blir hos Trevelyan små uttryck för en bättre värld, de utgör detaljer i omgivningen 

snarare än abstrakta värden. De är redskap för en bättre värld snarare än en bättre värld i sig 

själva. Detta kan ses bland annat i de återkommande skildringarna av Garibaldis generositet 

och välvilja som uttrycks i en ovilja att ta emot belöningar och gåvor av något slag samt i en 

närmast späkande eller spartansk tillvaro under fälttåget med de Tusen. Trevelyan skriver att 

”few of Garibaldi‟s followers could, like their leader, be satisfied with a bunch of grapes, a 

cigar and the thought of Italy as a substitute for a day‟s rations”.
 58

 Garibaldi försöker igenom 

allt, från det som sker i lägren eller städerna till det som sker på slagfältet, att vara ett gott 

exempel, ett exempel för de ideal han följer. Med andra ord försöker Garibaldi leva som han 

lär.
59

 

  Det av Garibaldis attribut som starkast framhävs hos Trevelyan är de Tusen, de följeslagare 

från huvudsakligen norra Italien som följer Garibaldi till Sicilien, och det är också till de 

Tusen som Garibaldis starkaste relation riktar sig till. De Tusen är i Garibaldis ögon ”the 
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army of true Italians”,
 60

 de är den kraft med vilken Garibaldi förändrar världen. De är det 

främsta exemplet på att Italien som nation kunde ”produce effective soldiers by the 

thousand”,
 61

 en fråga som Trevelyan för övrigt diskuterar. Många italienare var inte beredda 

att gå ut i strid för en abstrakt tanke som nationalism och det var endast de sanna patrioterna 

som deltog i Garibaldis expedition.
62

 

  En annan viktig relation för Garibaldi är relationen till Victor Emanuel II, den piedmont-

sardiniske kungen och den blivande kungen av Italien. Deras relation beskrivs som full av 

ömsesidig respekt, och som i Trevelyans skildring bland annat visar sig i Garibaldis vana att 

förkunna alla deklarationer och beslut i kungens namn. Han menar dessutom att kungen 

beundrade Garibaldi och enligt en av kungens jaktkamrater ska kungen ha”envied him, and 

would like to be able to lay about him, like the Nizzard general [hänvisning till Garibaldis 

födelseort, Nice]. Victor Emmanuel really loves Garibaldi”.
 63

  

  Den kanske starkaste bilden av Garibaldi som framkommer i Trevelyans text är den om den 

oövervinnelige generalen, Odysseus-gestalten som nämnts ovan. Flera händelser hos 

Trevelyan visar på kopplingar till en sådan bild, varav en av de mest färgstarka hänvisar till en 

jordbävning som omkullstörtade hela lägret, förutom Garibaldi ”who remained seated as if he 

had felt nothing”.
 64

 Återkommande är även Garibaldis agerande vid skärmytslingar och andra 

former av möte med den fientliga Bourbon-armén. Garibaldi förefaller då befinna sig överallt 

och höjer sina anhängares moral till den grad att de känner sig oövervinnerliga med Garibaldi 

som ledare. Slag efter slag segrar Garibaldis styrkor på grund av detta och bland napolitanarna 

spred sig oro och fascination över namnet Garibaldi, han som sades vara ”unconquerable”.
 65

 

  Garibaldi beskrivs återkommande med titeln Diktator, en titel han tog strax efter Palermo. 

Diktatorn Garibaldi är en framgångsrik ledare, med stöd från sina anhängare såväl som folket, 

men en misslyckad politiker. Han saknade förståelse för politik och administration och fick 

kritik för sin alltför folkliga hållning, det vill säga att han såg allt från folkets sida. I rollen 

som Diktator är Garibaldi en offentlig person utan privatliv, och även på kvällar och nätter tog 

Diktator Garibaldi hand om sina plikter och tog sig tid åt andra. Sina brister som politiker och 

administratör ledde till att andra fick sköta dessa sysslor, vilket i sin tur ledde till en viss 
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politisk instabilitet som, Trevelyan menar, endast Garibaldi och den mytbild som fanns 

runtomkring honom förmådde lösa. 
66

 

  Avslutningsvis är Garibaldi i Trevelyans biografi på en och samma gång eremiten från 

Caprera, som vandrade omkring på Caprera och kallade till sig sin boskap ”by name and fed 

them from his hand”,
 67

 och en av de som starkast bidrog till bildandet av ett enat Italien. Han 

är ständigt mån om att föregå med gott exempel och förenar genom sin person idealen med 

vardagen. 

   

5.4 Garibaldi enligt Alfonso Scirocco 

Sciroccos biografi om Garibaldi präglas till största delen av ett globalt perspektiv, en vilja att 

omvärdera Garibaldis roll i historien. Skildringen har en huvudsakligen narrativ form men en 

problematiserande funktion. Scirocco vill sätta in Garibaldi och dennes handlingar i ett störra 

orsakssamband. Det finns här ingen tydlig dikotomi, världen är inte svart och vitt. Istället 

finns det flera nyanser som samverkar. Hos Scirocco blir Garibaldi i större grad en 

frihetskämpe än en nationalist, han blir en internationell symbol för frihet och mot förtryck 

istället för en nationell symbol för risorgimento och enandet av Italien. 

  Vidare försöker Scirocco att problematisera bilden av Garibaldi, han är inte längre en 

romantisk bandit, utan en mångfascetterad människa med idealen i fokus. Han är något av en 

konsekvensetiker. Allting Garibaldi gör går inte att rättfärdiga, och trots de ständigt goda 

avsikterna lyckas inte alltid Garibaldis handlingar.
68

  

  Idealen är huvudsakligen desamma, nationalism, frihet och rättvisa men ur ett internationellt 

perspektiv. Det italienska blir i Sciroccos biografi det första steget i Garibaldis frihetskamp, 

hans stöd och intresse för också andra frihetskamper blir ett viktigt uttrycksforum för 

Garibaldis egna ideal. Garibaldi var ”hostile to labels and opposed to unreasoned exclusions 

of other people and other ideas, Garibaldi was a free spirit and a citizen of the world”.
 69

 

  En sådan tanke som skulle kunna tolkas som att Garibaldi var mer influerad av Mazzinis 

tankar än vad andra biografer och forskare har hävdat, men Scirocco skriver dessutom att 

Garibaldi var ”a champion of humanitarian ideals that went beyond national differences”.
 70

 

Garibaldi kände aldrig: 
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The need for thorough ideological examinations of doctrines that were to inspire his actions, and avoided 

joining organizations that would turn him into a subordinate and force him to follow orders with which he 

might not agree. He was content with principles to govern his ideas, while keeping himself free to act as 

he saw fit.
71

 

 

Med andra ord styrdes Garibaldi av ideal snarare än ideologi, något som kan styrkas av att 

rollen som ideolog för de krig, frihetskamper och revolutioner som Garibaldi deltog i alltid 

fylldes av någon annan. 

  Ett av de främsta exemplen på Garibaldis ideal och drömmar, ett exempel som ofta nämnts, 

är staden Rom. Rom är i Garibaldis ögon ”the symbol of united Italy”, fyllt av ”relics of all 

that was greatest in the past”.
72

 Staden Rom var en länk mellan ett stolt förflutet och en stolt 

framtid, och en för samtiden inflytelserik stad. Det som skedde i eller omkring Rom berörde 

någon mån större delen av världen. 

  Ytterligare ett ideal som utgjorde en stor del av Garibaldis vardag i allmänhet och i samband 

med hans anhängare, Italienska Legionen eller de Tusen, var heder. Innebörden och värdet av 

hedersbegreppet var högst betydelsefullt i Europa sedan Medeltiden, då det utgjorde en stor 

del av riddarväsendets chivalry. Heder var för Garibaldi och hans gelikar viktigt, det var ett 

uttryck för att man gjorde sitt yttersta och aldrig gav upp. Även inför omöjliga odds var de 

viktigt att rädda sin heder. Scirocco skildrar i biografin ett slag på Paranáfloden där Garibaldis 

flottilj led stora förluster, men aldrig ändå inte gav upp utan fortsatte slåss, inte för att vinna 

eller rädda sig själva ”but to keep our honor”.
 73

 Att inte förlora sin heder, att inte svika sina 

ideal var bland det viktigaste en frihetskämpe kunde göra, för utan idealen var man ingen 

frihetskämpe, utan endast en legoknekt, ett hyrsvärd.
74

 

  Garibaldi uppträder ofta som den orädde sjökaptenen, den första rollen han på riktigt intar 

och som han ständigt återkommer till. I egenskap av sjökapten hade Garibaldi lärt sig vikten 

av att observera vädret och omgivningen, vikten av tydlighet och bestämdhet. Dessa förmågor 

gav Garibaldi en auktoritet och en handlingskraft som skulle komma att gynna generalen 

Garibaldi vid hans senare frihetskamper. På grund av sin roll som sjökapten fick Garibaldi 

emellertid även viss kritik för sin militära strategi. Scirocco citerar Vittorio Vecchi, medlem 

av Italienska Legionen, som säger att ”he [Garibaldi] rarely consider the flanks and the rear, 
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and he placed faith, too much faith, in advancing”
75

, fel som sjömän ofta tenderar göra vid 

landstrider.
76

 

  Den kanske vanligaste rollen som Garibaldi ses i, inte minst genom alla i tidningar och 

böcker publicerade bilder, är generalsrollen, den militära ledaren. Generalen Garibaldi lade 

stor vikt på ordning och disciplin, ville gärna utgöra ett gott exempel för sina anhängare och 

visade ofta prov på ”excessive confidence”,
 77

 inte minst i strid där han ofta verkade befinna 

sig överallt för att elda på och stötta sitt manskap. Överallt där hans manskap stötte på 

problem fanns Garibaldi i syfte att hjälpa dem och med sitt mod ledde han dem till seger. 

  På grund av sina militära framgångar gentemot en förtryckande motståndare, Rosas i 

Sydamerika och Bourbon på Sicilien och i Neapel, fick Garibaldi en närmast mytisk 

reception. Han beskrevs i medier utomlands som en av ”Homer‟s heroes”
78

 och en legend, 

influerad av folktro, hade formats runt omkring honom. Han jämfördes med äldre 

revolutionärer såväl som med antika hjältar och kristna helgon. Folk ”kept portraits of him in 

their houses and lit candles to him, as though he were a saint”
79

.  

  Avslutningsvis är Garibaldi, enligt Scirocco, “a symbol of liberty and humanity” och hans 

namn “means heroism, humanity, patriotism, brotherhood of people, peace and liberty”.
80

  

 

5.5 Garibaldi enligt Lucy Riall 

Lucy Rialls biografi har ett, i jämförelse med de övriga granskade biografierna, annorlunda 

upplägg. Där de övriga biografierna har en övergripande narrativ form väljer Riall istället att 

presentera Garibaldi med en utredande form, och därigenom en mer vetenskaplig form med 

hänvisningar till andra forskares och biografers verk angående Garibaldi. 

  Garibaldi får hos Riall formen av ett mediefenomen och ett närmast opersonlig form. Det är 

inte personen Garibaldi som står i fokus, istället ligger hennes fokus på symbolen Garibaldi. I 

egenskap av symbol används Garibaldi, enligt Riall, på två vis. Det första är som medveten 

strategi av andra i hans samtid, däribland av politiker som Mazzini och Cavour men också av 

tidningar i bland annat Frankrike, Storbritannien och USA. Men symbolen Garibaldi används 

dessutom som en medveten strategi av Garibaldi själv.
81
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  Symbolen Garibaldi blir, oavsett aktör, ett propagandaredskap, ett redskap för att förmedla 

tankar och ideal. Oavsett politisk färg är Garibaldi en användbar symbol i sin samtid, då 

Garibaldi både som symbol och person delade världen i två läger, ett positivt och ett negativt. 

Ett uttryckssätt där detta blir tydligt är, enligt Riall, de fotografier och andra bilder av 

Garibaldi som publiceras genom olika forum. Dessa bilder visar ofta upp Garibaldi i någon av 

de stereotypa roller han genom sitt liv antog, däribland frihetskämpen/banditen från 

Sydamerika men också i piedmontsk-sardinisk uniform i en officersroll. Beroende på 

uttryckssättets politiska bakgrund framställdes han som antingen den revolutionäre banditen 

eller den frihetsälskande gentlemannen.
82

 

  Garibaldis ideal utgjorde en stor del av sådana representationer, varav den frihetsälskande 

gentlemannen kom att utgöra den kanske vanligaste. Dessa ideal formades under tiden i 

Sydamerika. Riall skriver att ”[i]t was in South America [...] that Garibaldi discovered his true 

vocation […] as a soldier hero” och att hans “military experiences confirmed and clarified his 

core political ideals, especially his basic commitment to fighting oppression and upholding 

liberty and independence wherever he felt it was threatened”.
83

 Garibaldi ville ständigt koppla 

kriget och livet som soldat till en högre mening, ett sätt att rättfärdiga sin kamp. Ett sätt på 

vilket han sökte göra detta var avstå från alla former av belöningar och istället slåss enbart på 

grund av idealen. Ytterligare ett sätt var en önskan att ständigt ha någon form av auktoritet 

bakom sig, i form av en regering eller dylikt, för legitimera sina handlingar.
84

 

  Rialls skildring av Garibaldi pekar på en, i jämförelse med andra biografier, annorlunda 

karaktär. Enlig Riall var Garibaldi mycket väl medveten om den symboliska slagkraft hans 

namn och person hade, och som andra stärkte och utnyttjade. Han var heller inte främmande 

inför en sådan symbolik utan arbetade själv för att stärka och marknadsföra sig själv som 

symbol för sina ideal.
85

 

  Ett av de sätten som Garibaldi marknadsförde sig på aktivt menar Riall var hans klädsel, den 

röda tröja et cetera, som han tillägnade sig i Sydamerika i samband med sitt samröre med 

gaucho och martrero. Dessa två influenser, gauchos kultur och martrerons frihet, kom 

Garibaldi att uppskatta då de båda förkroppsligade hans ideal. De utgjorde den romantiserade 

                                                           
82

 Riall, Lucy: Garibaldi – invention of a hero, Yale University Press (2007); s. 1, 3 & 185-206. 
83

 Ibid. s. 45. 
84

 Ibid. s. 239. 
85

 Ibid. s. 83, 84-85, 161 & 391. 



35 

 

bilden av ”the life of the pampas”,
 86

 en bild präglad av självständighet och en utopisk värld i 

enlighet med Garibaldis egna åsikter och värderingar.
87

 

  Utifrån dessa konkretiseringar av sina ideal och sin person sökte Garibaldi att göra sig 

igenkänd, att någon som alla kände till. Han sökte utifrån sådana konkretiseringar och andra 

marknadsföringsmetoder, däribland genom tidningar och andra texter, ”to construct and sell a 

political message by the use of a conventional narrative formula”.
 88

 Genom att framställa sig 

som hjälten i en för tiden populär litterär genre, äventyrssagan, skapade Garibaldi ett intresse 

för sin frihetskamp, både i Sydamerika och i Italien, ett intresse som kom att omvandlas i 

reellt stöd för hans kamp.
89

 

  En specifik aspekt av Garibaldis marknadsföring är, enligt Riall, biografier och dylikt riktade 

enbart till kvinnor. Genom detta fick Garibaldi stort stöd från kvinnor i till exempel 

Storbritannien, kvinnor med vilka Garibaldi fick särskilda relationer till. Riall skriver bland 

annat att kvinnorna reagerade passionerat på berättelserna och meddelanden från Garibaldi. 

En passion som ”was surely due in part to his physical allure, or to his apparent skill at using 

sexual to personalize his political appeal […] Sex, or at least feelings of intimate physical 

passion, was thus one basis of Garibaldi‟s personal charisma”.
90

 Riall hävdar således att 

Garibaldis speciella relation till kvinnor var en del av den marknadsföringstrategi han 

använde för att stärka sin egen symbolik.
91

 

  Överhuvudtaget utgår Garibaldis karisma och retoriska förmåga en väsentlig del av denna 

marknadsföring, hans återkommande tal runt om i Italien var väl förberedda och präglas till 

stor del av, utöver nationalism, åhörarnas intressen. Garibaldi var mån om att få folket med 

sig och spelade sålunda till stor del på deras egen historia och tradition. Av dessa anledningar 

uppmuntrade han de kopplingar till historien och liknelser som gjordes runt honom. Bland 

dessa finner vi helgonliknelserna som gjordes under korståget med de Tusen men också 

kopplingar till äldre revolutionärer och frihetskämpar.
92

 

  Rialls Garibaldi är med andra ord lika mycket en propagandistisk strateg som en symbol för 

rättvisa, trots sina brister inom politiken. Hans styrka låg i likheten med historien såväl som 

litteraturen, och då i huvudsak populärlitteraturen. Bilden av Garibaldi var en tidigt utarbetad 

och ständigt utvecklad och uppmuntrad symbol som Mazzini, Cavour och andra politiker och 
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ideologer samt Garibaldi själv utnyttjade. Med Rialls ord: ”there are few symbols more potent 

and more plastic than a living, breathing man”.
 93

 

 

6. Sammanfattande diskussion 

Vem är Garibaldi? Jag har i min undersökning försökt beskriva hur Garibaldi skildras i fem 

olika biografier, däribland hans egen självbiografi, och det jag har funnit är en överlag 

likartad bild över den man som har kallats för hjälten av två världar. Garibaldi är synonym 

med de ideal han slåss för, ideal som patriotism och nationalism, ideal som jämlikhet för alla 

och frihet från förtyck. 

  Garibaldi är sjöfarare, Garibaldi är frihetskämpe och Garibaldi är en man av folket. Han står 

ständigt på den förtrycktes sida, oavsett var i världen förtrycket finns, och gör ständigt 

motstånd mot förtryckarna. Garibaldi är dessutom karismatisk till sin person och en retoriker 

av högsta klass. Hans respekt gentemot andra och respekt gentemot andras traditioner, 

traditioner som han ofta delar och väljer att dela, gör honom i sin tur respekterad och omtyckt 

av andra. 

  Detta syns bland annat i de följeslagare han får under sitt liv, däribland Italienska Legionen i 

Sydamerika och de Tusen i Italien, men också bland det vanliga folket blir han omtyckt, vilket 

kan ses i det mottagande han får varhelst han talar eller visar sig offentligt. Samma 

egenskaper gör honom dock inte alltid uppskattad bland politiker och bland annat Cavour 

nämns ibland som något av en antagonist gentemot Garibaldi. 

  Gemensamt för de granskade biografierna vad gäller Garibaldi är även hans respekt för det 

kvinnliga könet och de styrkor de visar. Kvinnorna utgör en stor del av Garibaldis fanskara 

och det är inte omöjligt att detta var ett från Garibaldis sida uppmuntrat drag, något som Riall 

pekar på i sin biografi. 

  Vad som också går att se vid en jämförelse biografierna emellan är det faktum alla 

framställer Garibaldi som större än en människa, om än på olika sätt. Garibaldi själv 

framställer sig som en förkämpe för den förtryckta, lilla människan, vilket flera av 

biografierna också tar fasta på. Trevelyan och Bååth-Holmberg idealiserar Garibaldi och gör 

honom till en italiensk hjälte, medan Scirocco i sin tur försöker utveckla och problematisera 

samma tanke. Scirocco tar dock fasta på Garibaldis eskapader istället för på idealen, vilket 

både Trevelyan och Bååth-Holmberg gör. Riall skiljer sig från de övriga här då hon försöker 

problematisera bilden av Garibaldi som hjälte och menar istället att den mytbildning som 
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uppkom runtomkring Garibaldi var medvetna drag som Garibaldi själv och andra utnyttjade 

och främjade. 

  Ytterligare en skillnad som är tydlig vid en jämförelse är den allmänna strukturen i 

biografierna. Tre av de fem granska biografierna har en övergripande narrativ form, nämligen 

Garibaldis självbiografi, Bååth-Holmbergs biografi samt Sciroccos biografi. Trevelyans 

biografi har en delvis narrativ form uppblandat med en utredande och mer vetenskaplig form 

och Rialls biografi har en övergripande utredande  och traditionellt vetenskaplig form. 

 

Avslutning 

Vad kan jag då säga angående skildringen av Garibaldi utifrån mina frågeställningar. Vad 

gäller den första frågeställningen, angående Garibaldis egenskaper och attribut, är 

egenskaperna och attributen överlag de samma med vissa få undantag, däribland Bååth-

Holmberg som beskriver också Garibaldis gudstro och förhållande till gud som ett ideal och 

som möjligtvis kommer sig av biografens egen världsuppfattning. 

  Utifrån den andra frågeställningen, huruvida skildringen förändras och hur den eventuellt 

förändras, kan jag säga att skildringarna övergår från en tydlig idealisering av Garibaldi till en 

mer problematiserande beskrivning av denne. I och med detta ökar dessutom antalet källor 

och perspektiv som tas upp i samband med Garibaldi, med resultatet att Garibaldi framställs 

inte som person eller litterär hjälte utan som exempel på samtida historiska fenomen och 

händelser, det vill säga att biografen genom Garibaldi skildrar exempelvis Risorgimento. 

Garibaldi blir ett redskap, ett perspektiv till historien snarare än tvärtom. 

  Angående den tredje och sista frågeställningen, hur biografierna står i förhållande till 

Garibaldis självbiografi, verkar det som att biografierna i stor grad bygger sina skildringar i 

mer eller mindre grad på självbiografin och att beroende på biograferns syfte och ambition 

med sin biografi kompletteras biografin med mer eller mindre annat material. Bååth-

Holmbergs biografi är i stort sett inte mycket mer än en äventyrsroman medan Trevelyan, 

Scirocco och Riall alla har med flera olika typer av källor på grund av deras bredare syften. 

Trevelyan, som vill beskriva djupare tiden på Sicilien, har gjort en omfattande undersökning 

av lokala källor på Sicilien och södra Italien angående receptionen av Garibaldi, medan 

Scirocco, och i högre grad Riall, även beskriver och diskuterar omvärldens reception i form 

av media och litteratur samt, i Rialls fall, också bilder. 

  Men vem är i sådana fall Giuseppe Garibaldi? De granskade biografierna presenterar i stor 

grad en likartad bild, med undantag från Riall som ifrågasätter samma bild, med mer eller 
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mindre problematisering. Vad som kan ses är att skildringen av Garibaldi under de ca 100 år 

som skiljer biografierna åt är att allt större vikt läggs vid källkritik och problematisering av 

temat. Syftet med de nyare biografierna är inte att lista och hylla Garibaldi och dennes 

bravader. Istället vill biograferna problematisera myten om och kring Garibaldi. 

  Utifrån min undersökning, kan jag emellertid säga någonting om personen Garibaldi. Varken 

utifrån de granskade biografierna, eller Garibaldis självbiografi, berättar någonting om 

personen Garibaldi för mig som läsare, även om de äldre biografierna utger sig för att berätta 

sanningen. Garibaldi ger i sin självbiografi sin bild av sin egen person, han försöker att 

förklara och rättfärdiga sin egen ideologi och historia. Övriga biografer ger läsaren deras 

uppfattning om vem Garibaldi och sålunda får läsare endast information om vem myten 

Garibaldi var och har uppfattats. Temat för biografierna om Garibaldi är myten om denne, 

myten om hjälten av två världar, och det är i den rollen som Garibaldi får en betydelse för 

eftervärlden. Det är i rollen som myt som Garibaldi används för att skapa och stärka en 

italiensk identitet, i enlighet med Doumanis tes. 

  Samma mytologiska funktion kan även hittas hos andra hjältar av olika slag, inte minst i 

modern tid. Hjälten som revolutionär är inte heller den en för oss obekant myt och ur den 

formen hittar vi, bara under 1900-talet, personer som Vladimir Lenin och Che Guevara, den 

kanske mest kände revolutionäre hjälten och som även han har kallats för hjälten av två 

världar. 

Hjältar av alla de slag ger människan hopp och drömmar, de ger oss någonting att sträva efter. 

De personifierar alla de ideal som människan värderar. Myten om hjälten framställs ofta 

ensidigt, något som kan ses i många hjältesagor. Myten om hjälten är i sin enklaste form 

kampen mellan det goda och det onda, kampen mellan frihet och förtryck. Dessa hjältemyter 

har en lång historisk tradition och människan har fascinerats av dessa sedan längre tillbaka än 

vad någon av oss kan minnas och kommer säkerligen också att fascinera människan längre än 

vad någon av oss kan föreställa sig.  

  Oavsett den historiska sanningen, som sällan framställs och oftast inte kan framställas, 

kommer sagorna och myterna om hjältar som Giuseppe Garibaldi att fascinera oss människor. 

Men när allt kommer omkring finns det å andra sidan ingenting som går upp emot en god 

historia. 
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