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SPRÅKSIDAN

“Maternel kiss”, målade Mary Cassatt 1896. 
En mamma som ger sitt barn “un poutou”, 

en puss på kinden. Foto: Wikipedia

I början av sommaren presenterade ordboksförla-
gen ”Le Petit Larousse” och ”Le Petit Robert” årets 
franska nyord. Tycker du om när det ”gouttine” el-
ler har du blivit utsatt av en ”frotteur”? Rivieranytt 
hjälper till att översätta och förklara några av de 
nya ordens ursprung.

Voilà! – några nya 
franska ord för året

De stora franska lexikonförlagen uppdaterar sina ord-
böcker kontinuerligt och har personal anställd som 
enbart har till uppgift att plocka 

nyord från tidningar och på nätet. 
Larousse hade inför nysläppet ett fem-
tiotal redaktörer som valde ut 150 nyord 
bland 1 000 tänkbara kandidater. Redak-
törerna på Le Petit Robert ville inte vara 
sämre och tog också in 150 nyord i årets 
ordbok. Här följer en lista på några av ny-
tillskotten som kan vara bra att känna till:

Ordet biloute härstammar från norra 
Frankrike och är ett kärleksfullt ord för 
en liten pojke eller en man. 

Boboïsation. Bobo är en förkortning av 
bourgeois-bohème, borgarbohem, som 
har en avslappnad livsstil utan att förne-
ka borgerskapets komfort. En boboïsa-
tion blir det när borgarbohemer flyttar 
till enkla stadsdelar som sedan blir po-
pulära och därmed trissas lägenhetspri-
serna upp.

Bredele är smördegskakor som kommer 
från Alsace och som man bakar till jul. 

Dégagisme är ett ord som myntades av vänsterpolitikern 
Jean-Luc Mélenchon inför presidentvalet 2017. Ordet kom-
mer från dégage - stick, ge plats!  Nyordet syftar på att frans-
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männen valde bort kända politiker, som till exempel Nicolas 
Sarkozy och Alain Juppé.

Démocrature. Ordet är en sammansättning av orden demo-
krati och diktatur. Nyordet beskriver en demokrati som styrs 
på ett auktoritärt vis.

Douciner är ett ord som härstammar från Antillerna i Kari-
biska havet. Ordet douce betyder mjukt och ömsint. Douciner 
är ett annat ord för att smeka någon lugnt och stilla.

Flexitarisme kommer från engelskans 
flexitarianism och ordet beskriver en ve-
getarian som ibland äter kött och fisk. 

Frotteur. Ordet finns redan på svenska, 
frottör, och beskriver en sexofredare som 
plötsligt gnider sig mot eller tafsar på nå-
gon i trängseln på bussen, tåget eller i en 
stor folksamling.

Det blev en Twittersorm när Le Petit Ro-
bert kom ut eftersom ordförklaringen 
till frotteur löd “person, som oftast är 
en man, som passar på att söka erotiska 
kontakter i folksamlingar.“

Inte ett ord om sexuellt ofredande. Le Petit 
Robert erkände snabbt sitt misstag och lo-
var att ändra definitionen i nästa upplaga.  

Gouttiner betyder duggregna. Ordet 
kommer från Belgien och det härstam-
mar från une goutte som betyder en 
droppe. 

Grossophobie. Grosse betyder tjock eller kraftig. Begreppet 
grossophobie används när en överviktig person blir socialt 
diskriminerad.

Mixologie kommer från engelskans mixology. Konsten att 
kunna blanda drinkar och hitta på nya drinkrecept.

Oscarisé är en person som har vunnit en Oscar i Hollywood. 
Erhåller man en César på filmgalan i Paris är man Césarisé.

Poutouner betyder pussas i södra Frankrike. Ordet poutou 
fanns redan 1784 och är en föregångare till kindpussen.

Se boujouter. Ett ord som man använder i Normandie när 
man hälsar på någon genom att kindpussas.
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