
Moderskapets kval

- Vi sutto alla en dag och drucko r årt eftermid '

dagste, dä jag kände en stöt, som om någon sparkat
mig i ryggen, och därefter en våldsam smärta, som
om någon drivit en borr in i ryggraden och försök-
te öppna den. Från detta ögonblick började marter-
na, och jag var som ett offer i händerna på en välclig
och skoningslös bödel. Knappt hade jag hämtat mig
från ett anfall, förrän nästa kom. Tala om spanska
inkvisition ingen kvinna som fött barn skulle
någonsin frukta den! Den måste vara en oskyldig
lek i jämförelse med detta. Skoningslös, grym, utan
att känna vare sig trötthet eller medlidande, hade
denna osynliga, fruktansvärda djävul mig i sitt våld
och trasade sönder mina ben och senor i oavbrutna
spasmer. Man säger, att dessa plågor fort glömmas.
Jag kan bara svara, att jag endast behöver sluta ögo-
nen för att ånyo höra mina skrin och stönanden
från den gången som något som omsluter och avskil-
jer mig från mitt eget jag.

Det är det mest oerhörda barbari att fordra, att
någon kvinna alltjämt skall tvingas utstå en så vid-
underlig tortyr. Det skulle rådas bot härpå, det
skulle förhindras. Det är helt enkelt orimligt, att
med vår moderna vetenskaps resurser den smärtfria
förlossningen icke existerar som en självklar sak. Det
är lika oförlåtligt, som om läkarna skulle operera
bort blindtarmen utan sövning. Vad är det för ohe-
ligt tålamod eller brist på intelligens hos kvinnorna,
som gör, att de ett enda ögonblick uthärda denna
upprörande massaker på sig själva?

I två dagar och två nätter pågick denna outsägli-
ga gräslighet. Och på den tredje dagens morpion tog
den enfaldige läkaren fram en kolossal tång och full-
bordade slaktproceduren utan något som helst be-
dövningsmedel. -[ag tror, att med undantag av att
ligga fastspetsad under ett järnvägståg kan intet gå
upp mot vad jag led denna gång. Låt mig inte höra
talas orn någon kvinnosak eller rösträttsrörelse, förr-
än kvinnorna ha gjort slut på denna, som jag tror,
fullkomligt gagnlösa vånda och börjat yrka på att
förlossningar i likhet med alla operationer skola fö-
retagas smärtfritt och uthärdligt.

- Nå jag dog ju inte därav. Nej, det gjor-
de jag inte, och det gör inte heller det stackars of-
fer, som i rätt tid tages från sträckbänken. Och så
säger man måhända, art jag blev lönad, när jag fick
se mitt barn. I^, j^g kände en uppslukande glådje,
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Isaclora Duncan med sina tuå barn, som bäggc tragiskt dog
tidigt i en olycbsbändelse.

men icke förty darrar jag av harm än i denna dag,
när jag tänker på vad jag fick utstå, och vad många
andra kvinnor få utstå tack vare vetenskapsmännens
outsägliga egoism och förblindelse, vilka tillåta så-
dana ohyggligheter, rrors arr de kunde förhindras.

Skrev Isadora Duncan i sin bok Mitt liv.
Barnets födelse 1,906. Boken utgiven 1929.
Mycket har hänt på forskningens område se-
dan dess. Detta till trots upplever kvinnorna
fortfarande plågor liknande Isadoras.
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