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Vi utgår från dig!
Oavsett vilka umaningar du står inför står våra specialister inom Private  
Banking alltid till tjänst genom vårt kontor i Luxemburg. Du får en personlig 
rådgivare och tillgång till våra främsta resurser på en rad områden som är  
viktiga för din ekonomi. Vi är redo att skräddarsy en helhetslösning som  
passar just dina behov.

Handelsbanken Luxemburg 
Le Dome 15 rue Bender
Telefon +352 27 486 1
E-post pb.luxembourg@handelsbanken.lu
handelsbanken.lu

Det stora blå, Medelhavet, vid Villefranche-sur-Mer. Foto: Atout France/Robert Palomba.

Att knuffa sin farmor i nässelsnåret betyder 
att överdriva en smula. Foto: Wikimedia.

Jessica Holmertz
rivieranytt@rivieraklubben.com

SPRÅKSIDAN

Franskan har precis som svensk-
an många olika talesätt och ut-
tryck. Eftersom franska uttryck 
ofta har en bildlig eller historisk 
betydelse kan de vara svåra att 
förstå vid en svensk direktöver-
sättning. 

Vad gör man till exempel när 
man slickar fönsterrutor? 

Eller brukar du gå vid sidan av 
dina skor? 

Franska fraser 
att slänga sig med

Är ditt nyårslöfte att förbättra franskan? 
Behöver du lite hjälp på traven? Här 
kommer en lista på några franska fraser 
som kan vara bra att kunna men som för 
en svensk kan vara svåra att lista ut vad 
de egentligen betyder.

Avoir carte blanche betyder inte att 
ha ett vitt kort utan ha fria händer.

Avoir du sang de navet - Ha sam-
ma blod som en majrova. Vara feg och 
ynglig.  Un navet - en majrova, är en rik-
tigt dålig film. En “kalkonfilm“.

En avoir plein le dos - Ha många på 
ryggen. Vara urless, ha fått nog.

Balance ton porc - Häng ut ditt svin. 
Det började med en avslöjande artikel 
i New York Times om sextrakasserier i 
Hollywood och som på nolltid växte till 
en rörelse på Twitter. Franska kvinnor 
hakade på #metoo-kampanjen på inter-
net under #balancetonporc. Ett globalt 
upprop mot sexuella trakasserier och 
övergrepp mot kvinnor.

Bonjour les dégâts ! -  Välkommen 
skador!  Det här kommer att sluta illa. 

Faire tintin -  Göra tintin. Glöm Tin-
tin, kapten Haddock och Milou. Det här 
har inget att göra med den tecknade se-
rien.  Faire tintin betyder att misslyckas 
totalt.

Faut pas pousser mémé dans les 
orties - Man får inte knuffa ner farmor 
bland nässlorna. En svensk kan undra 
vad farmor gör i nässelsnåret men me-
ningen betyder att man inte ska gå till 
överdrift, överdriv inte!

La grande bleue - Det stora blå. Me-
delhavet.

Lécher les vitrines - Slicka fönsterru-
tor. Fönstershoppa.

Ne savoir ni A ni B - Varken kunna A 
eller B. Inte ha den blekaste aning.

Marcher à côté de ses pompes - Gå 
vid sidan av sina skor. Inte vara i sitt 
normaltillstånd. Vara helt borta.

Occupe-toi de tes oignons ! - Ta 
hand om dina egna lökar! Lägg dig inte i 
detta. Det angår dig inte!

Pédaler dans le yaourt - Cykla i yog- 
hurten. Köra fast, inte komma någon 
vart. 

Se mettre à table - Sätta sig till bords.  
Men det kan även betyda att komma 
fram med sanningen, erkänna. 

Se mettre au vert - Gå grön. Åka ut på 
landet och vila upp sig.

Se porter comme le Pont-Neuf – Må 
som Pont-Neuf. Meningen syftar på den 
äldsta bevarade bron över floden Seine i 
Paris. Må förträffligt och vara frisk.

Sucrer les fraises - Sockra jordgub-
barna. Vara darrhänt.

Un déjeuner de soleil -  En lunch i 
solen. Något som är kortvarigt. 

Medlemmar i Rivieraklubben kan teckna två 
olika sjukvårdsförsäkringar
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Gå med oss !

Rejoignez-nous !

Rejoignez-nous ! Gå med oss !

1
Tilläggsförsäkring

/ mutuelle
(som komplement till  
franska sjukkassan)

2
Sjukförsäkring 
(för dig som ej är med 
i franska sjukkassan)

En av världens största 
försäkringsmäklare

---

---

---

---

HENNER

Mer information och ansökningsblanketter på 
www.rivieraklubben.com

17 kontor i världen

173 M € 
i omsättning

24 års genomsnittlig 
kundlojalitet

1,5 miljon 
försäkringstagare 

FÖRMÅNLIGA ERBJUDANDEN
Skräddarsydda gruppförsäkringar
Förmånliga priser
Val mellan olika täckningsgrader

ENKEL HANDLÄGGNING
Personlig service
Snabb ersättning
Ingen hälsokontroll
Omedelbar anslutning


