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Baksidestext från originalutgåva: "Vad framtiden kommer att kalla 1940-talets historia kommenteras i denna bok av
Alva Myrdal. En klarögd person från vår egen tid, som därtill haft förmånen att vid flera resor under kriget till Amerika
och England lära känna hur segermakterna förbereder freden, har här fortlöpande försökt registrera vad det är som
kommer bli historiskt i det som händer. Våra samhällen genomgår en djupare omdaning än vi själva ännu förstår. Få
människor, knappast någon i Sverige, har tagit till uppgift att belysa allt detta som håller på att göra om vår värld. Men
Alva Myrdal vill se ett tidens nya sammanhang i allt, från de internationella fredsplanerna till frågan om Finlands
framtid, från den nya amerikanska 'realismen' i utrikespolitiken till förberedelserna att mätta det hungrande Europa,
från Englands förslag att socialisera hälsovårdsväsendet till vår egen befolkningsfråga. Kvinnofrågor och skolfrågor tas
också med i den nya debatten. De ofta storartade ansatser till nyorientering som präglar tiden presenteras; deras
betydligt mindre utsikter att lyckas analyseras. Mellan optimism inför vad som skulle kunna göras och pessimism inför
vad människorna skall orka utföra pendlar därför denna personliga kommentar till det år som gått." Kommentarer gavs
ursprungligen ut 1944. Stockholms stadsbibliotek står bakom 2012 års digitalisering och nyutgivning.
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