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Complètement dingue – helt knäpp
Vänstra pekfingret pekar mot tinning-
en, knyt handen och rör den i en skru-
vande rörelse, fram och tillbaka. När 
någon säger en sak som är helt galet. 

Je m’en fous! 
– jag bryr mig inte!
Ta armen och låtsas att du kastar nå-
got som du har i handen bakom axeln. 

Ça va pas la tête 
– är du inte klok?
Högra pekfingret knackar mot den 
högra tinningen. En gests att ta till 
när någon kläcker ur sig något riktigt 
dumt.

J’ai les boules – jag har fått nog 
Böj och spreta med båda händerna och 
för dem upp i höjd med halsen. Skaka 
händerna framför halsmandlarna.  

Ras l’bol! – vara trött på något
Spänn högra handflatan och för den 
tätt ovanför huvudet, fram och tillba-
ka. En bra gest när man vill visa att 
man har tappat orken.

Va te faire… bras d’honneur 
– peka finger med hela armen
En internationell gest. Knyt näven 
och forma armen som bokslaten L. 
Slå med högerhanden på vänsterar-
men. En gest som bör undvikas inför 
polis eller annan myndighetsperson. 
En malplacerad gest kan ge böter på 
upp till 12 000 euro och sex månaders 
fängelse.
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SPRÅKSIDAN

Fransmännen gör det ofta  - ges-
tikulerar. Men, vad betyder hand- 
och armrörelserna? 

Rivieranytt hjälper er att förstå 
några franska gester.

Tala franska
med dina händer

Svenskar och fransmän gestiku-
lerar på olika vis. Vi märker att 
de infödda har yvigare gester och 

att de oftare använder ansiktsuttryck 
och taktfasta handrörelser, för att un-
derstryka vad de säger. En svensk som 
pratar perfekt franska kan bli avslöjad 
när han eller hon gestikulerar på fel 
sätt. Här kommer några franska ges-
ter som kan vara bra att känna till. 

Complètement bourré – dyngrak
Knyt högra handen och för upp den 
tätt framför näsan. Med små försikti-
ga rörelser, ta handen och för den upp 
och ner. En gest som kan vara bra att 
kunna om du i tysthet vill visa att nå-
gon är full.

Mon œil – säkert, en ironisk gest
För upp höger pekfinger till högra 
ögat och dra försiktigt ner ögonlock-
en. En gest som görs när man tror att 
någon ljuger. Ett tips! Alla linsbärare 
kan peka med höger pekfinger under 
höger öga. 


