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Er det barnet eller kvinnen som forløses?
1787
Svaret er: kvinnen. Men det er kanskje ikke så opplagt?

I en av de eldste nordiske kilder om forløs-
ning, Den eldre Edda, heter det at barnet 
løses fra moren: «Bjargrúnar skaltu kunna,/
ef þú bjarga vilt/ok leysa kind frá konum» 
(1). Men i lærebøkene i fødselshjelp fra de 
siste knappe 300 år er det ingen tvil om at 
det er mor som forløses, ikke barnet. I den 
eldste lærebok for norske jordmødre, dan-
sken Buchwalds fra 1725, heter det at «en 
Jorde-Moder (maa) anvende ald Fliid og 
Møye at forløse Konen» (2). Denne ord-
bruken holder seg i lærebøkene gjennom 
mesteparten av 1800-tallet. Kvinnen for-
løses, barnet fødes eller fremtrekkes.

Moderne tid
Med fødselshjelperens mer aktive rolle 
gjennom 1800- og 1900-tallet skjedde en 
langsom endring. Riktignok er det hele 
tiden mor, og ikke barnet, som forløses. 
Det gjelder også ved bruk av tang, men 
ved fødsel av barn i seteleie endres språk-
bruken. I de eldste bøkene «løses» armene, 
mens barnets hode «forløses». Senere heter 
det at både setet og hodet forløses. I Schøn-
bergs lærebok fra 1897 står det om setefød-
sel: «Hinder ved skuldrenes forløsning efter 
hodets fødsel» (3), altså at armene løsnes, 
skuldrene forløses, hodet fødes. Kristian 
Brandts lærebøker ble brukt til undervis-
ning av jordmødre og medisinere gjennom 
hele første halvdel av 1900-tallet. Også her 
er det mor som forløses og barnet som 
fødes, men med samme unntak som hos 
Schønberg, den assisterte setefødselen. 
Men rollene er byttet, her løses skuldrer 
og armer, men hodet forløses. I lærebøkene 
etter den annen verdenskrig forløses mor, 
og barnet fødes, men hos så vel Løvset som 

Bjøro & Molne forløstes skuldrer og hode, 
mens hos Bergsjø og medarbeidere (1987) 
forløses setet.

Denne språkbruken gjenspeiles hos 
norske fødselsleger – også ved andre former 
for operativ intervensjon. Vi hører ofte at 
«barnet forløses» også ved bruk av tang, 
vakuum og keisersnitt.

Teologi og medisin
Forløse er ikke bare et medisinsk begrep, også 
teologene bruker uttrykket. «Han ble forløst 
fra angst eller synd», betydningen er da at 
vedkommende blir befridd. Den store forløser 
er Kristus. Her er vi ved den språklige roten: 
Kvinnen befris fra sitt barn, og et menneske 
kan befris for sin synd eller angst. Vi ser det 
samme på engelsk, «deliver a child» og 
«deliver us from evil». Bak det hele står en 
forløser, enten det nå er en fødselslege, en 
jordmor eller en annen befrier.

Kan også barnet forløses?
Hvis man godtar at det er mor som forløses, 
blir det imidlertid en pussighet at deler av 
barnet kan forløses; skuldrer, armer og 
hode. Hvorfor kan ikke resten av barnet for-
løses? Det virker ulogisk, og det er ikke 
vanskelig å finne kilder der barnet forløses. 
I en stor norsk-engelsk ordbok heter det 
«the child was delivered yesterday», over-
satt med «barnet ble forløst i går» (4). 
I Store Norske Leksikon forklares keiser-
snitt som «kirurgisk snitt gjennom livmor-
veggen for å forløse barnet» (5). Også 
i Norsk ordbok kan vi finne at eksempel på 
slik ordbruk. «Forløysa» er bl.a. forklart 
slik: «hjelpa (eit barn) til verda», og i passiv 
form «bli fødd» (6).

Å «forløse» i medisinsk betydning 
brukes i dag sjelden i standardspråket, der 
det oppfattes som foreldet språkbruk (7–9). 
Men blant medisinere er språkbruken høyst 
levende. Et søk på «forløse» på Internett 
viser at de fleste treffene ikke er medi-
sinske. Her er det tale om å bli forløst 
i mange ulike sammenhenger. Dette gjelder 
alle mennesker, ikke bare gravide, og det er 
mulig at denne kvantitativt sett domine-
rende ordbruken smitter over på den medi-
sinske. Det virker jo heller ikke helt ulogisk 
at et barn kan forløses i betydningen å bli 
befridd fra mor. På den annen side er nok 
selve tanken om at en kvinne ved fødselen 
befris fra sitt barn nokså fremmed for 
dagens mennesker. Når en slik sammen-
heng blir uklar, kan også ordbruken lett bli 
vaklende.

Konklusjon
Tradisjonelt er det kvinnen som forløses, 
slik begrepet også brukes på dansk og 
svensk. Men det er ulogisk at «deler av 
barnet», som skuldrer og hode kan forløses 
– og så ikke resten. Ved operative forløs-
ninger er det en utbredt språkbruk i fagmil-
jøet at «barnet forløses», men den finner 
liten støtte i ordbøker og medisinsk fag-
litteratur.
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