Källövningar – Imperialismen
Källövning 1.

Bilden är tagen utanför en guldgruva i Sydafrika 1888. Under den tiden var
Storbritannien landet som styrde över Sydafrika.

Titta på bilden (nedan) och svara och diskutera följande frågor:

1. Vad visar bilden?

2. Personerna i bilden har olika kläder, vad säger det om personernas
ställning i guldgruvan?
3. Kan vi dra några andra slutsatser utifrån bilden?

Källövning 2.

Bilden visar en middag för en statstjänsteman och hans fru i Indien under mitten
av 1800-talet. Målningen är gjord av Augustus Jules Bouvier som levde i Indien
under en tid.

Titta på bilden (nedan) och svara och diskutera följande frågor:

1. Vad visar bilden?

2. Vilken ställning i hemmet har personerna som sitter vid bordet kontra de
som står vid bordet?
3. Vad säger detta om maktförhållandet mellan britter och indier i Indien?
4. Kan vi dra några andra slutsatser utifrån bilden?

Källövning 3.

Texten är från en nunas dagbok som praktisera i nuvarande Tanzania under
slutet av 1800-talet. Nunan beskriver hur flickor flyr för att slippa
tvångsgiftemål.

”Tre unga flickor utökade antalet av våra inneboende. En av dem hade fotringar.
Hon hade förstått att dessa dekorationer var ett tecken på att hon skulle föras till
sin fästman. Eftersom hon inte alls ville det, flydde hon på kvällen före
giftemålet. Hennes föräldrar var desperata. Också i byn undvek kvinnorna att gå
ut på fältet för att odla och stannade hemma i stället för att bevaka sina barn
eftersom de befarade att de skulle följa de andras exempel. Fem giftes bort
följande dag. En av dem hade planer på att komma med sina vänner till
Missionen.”

”En ung flicka, förlovad med en gammal man, hade flytt från sin fars hus till
missionen. Allt var förberett för bröllopet som skulle äga rum nästa dag. Fadern
hade redan tagit emot brudgåvan, en ko. Gäster var inbjudna, ölet förberett, med
ett ord, allt var färdigt för att lämna över flickan till den gamle mannen. Framåt
kvällen kom hon efter att ha funnit en väg att fly till oss och hon bad oss att ta
emot henne bland våra barn. Hon gav oss alla skäl för sin snabba flykt. Hon var
ung och verkar mycket intelligent och vi tar med glädje emot detta nya lamm i
vår redan talrika flock.”

1. Sammanfatta texten kort.

2. Vad säger källan om äktenskapet i nuvarande Tanzania under slutet av
1800-talet?
3. Kan du säga något om nunors arbete i nuvarande Tanzania under slutet av
1800-talet?
4. Kan källan vara tendensiös och varför?
5. Kan du dra några andra slutsatser utifrån källan?

