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SPRÅKSIDAN

Franska uttryck är ofta både spännande och gåtfulla. ”Être copains comme cochons”, 
att vara kompisar och alltid hålla ihop. Foto: Youtube

Vissa franska uttryck liknar 
goda, hårda karameller inslag-
na i färggranna och prasslande 
papper.  

Det går att suga på dem länge 
samtidigt som man under tiden 
kan fundera över vad de egentli-
gen betyder. 

Och liksom goda pastiller kan 
man aldrig få nog av fabulösa 
franska fraser.

Fler fantasifulla 
franska fraser

Konstiga uttryck förbryllar ofta 
svenskar som försöker lära sig 
franska. Franska fraser som är 

vardagliga men som ofta har ett mys-
tiskt och hemlighetsfullt förflutet. Här 
kommer några uttryck som nästan 
måste lösas likt en rebus.

Aller au charbon – Gå till kolet, job-
ba i gruvan. Sätta igång och jobba, göra 
skitjobbet. 

Attendre 107 ans – Vänta i 107 år, 
vänta mycket länge. Uttrycket härstam-
mar från medeltiden när Notre Dame- 
katedralen i Paris byggdes. Den tog 107 
år att färdigställa. 

Avoir le cafard – Ha kackerlackan. 
Deppa, vara deppig.  

Avoir le moral à zéro – Ha moralen 
på noll. Vara nere.

Avoir les yeux plus gros que le 
ventre – Ha större ögon än magen. Äta 
mer än vad man orkar. 

Avoir un coup de foudre – Ha ett 
blixtnedslag. Bli blixtförälskad.  

Avoir une araignée au plafond – 
Ha en spindel i taket. Ha en skruv lös, 
ha tomtar på loftet.

Bon chic bon genre – Stilig och ele-
gant, snoffsig. Kan förkortas BCBG. 

Broyer du noir – Mala svart färg. 
Grubbla, deppa. 
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Être à fleur de peau – Att ha skinn 
som en blomma. Vara mycket känslig.

Être coiffé au poteau – Vara kam-
mad vid stolpen. Bli slagen på mållinjen.

Être copains comme cochons – 
Vara kompisar som grisar. Hålla ihop 
som ler och långhalm.

Être maquillé comme une voiture 
volée – Vara sminkad som en stulen 
bil. Vara spacklad, ha på sig för mycket 
smink.

Coûter bonbon – Kosta godis. Kosta 
jättemycket, vara jättedyr. 

Couper la poire en deux – Dela pä-
ronet i två halvor. Mötas på halva vägen, 
kompromissa.

Manger les pissenlits par la raci-
ne – Äta maskrosor och börja med röt-
terna. Vara död och begraven. 

Mon petit doigt m’a dit que… – 
Mitt lilla finger sa till mig att… Uttrycket 
används framför allt vid tilltal till barn. 
Jag har fått reda på att...

Payer en monnaie de singe – Beta-
la med ap-pengar. Ett uttryck som här-

stammar från medeltiden. Avspisa med 
tomma löften. 

Prendre ses cliques et ses claques 
– Ta sitt pick och pack och gå.

T’as eu ton permis dans un paquet 
de Bonux ? – Har du fått ditt körkort 
i present? Syftar på dagligvaruföretaget 
Procter & Gambler som lade små leksa-
ker i tvättmedelspaketet Bonux. En van-
lig fråga som ställs till bilförare som har 
svårt att fickparkera.

Un coup de Trafalgar – Ett Tra-
falgar-slag. En händelse som får svåra 
konsekvenser, en katastrof. Uttrycket 
syftar på slaget vid Trafalgar 1805 när 
amiral Nelson besegrade Napoleon och 
den spansk-franska flottan.

Un froid de canard – En ank-kyla. 
Bitande kyla. Uttrycker kommer från 
jägare som jagar änder om höst och 
vinter. När det blir riktigt kallt fryser 
sjöarna och fåglarna flyger för att hit-
ta öppna vattendrag. Jägarna tvingas 
stå stilla och lura på fåglarna och där-
med blir jägarna kalla.


