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? Det falske fransk 

Jeg har igennem mange år studset over adjektivet fransk, herunder hvor det stammer fra 

og den egentlige betydning. Fransk som adjektiv betegner noget, som ikke helt er det 

rigtige, samtidig med at det ofte har en lidt latterlig, ironisk og nedsættende klang. I hvert 

fald er det sådan, det bliver brugt. Eksemplerne er mange: en fransk klovn er en slags 

klovn, men alligevel ikke en rigtig (cirkus)klovn, en fransk lås (tømmersamling) er ikke en 

rigtig lås, men ”låser” alligevel to stykker træ sammen, fransk undertøj er ikke rigtigt 

undertøj, men alligevel; fransk visit, fransk manchet, fransk rosen, fransk altan, fransk 

skrue, fransk syning. Franskbrød hører måske også med? I øvrigt er jeg meget glad for 

Mål og Mæle. Tak for bladet.  

 Jørgen Kromann, 

 Frederiksberg 

 

! Ordet fransk kommer, ligesom en række andre nationalitets- og sprogbetegnelser, af 

betegnelsen for en folkestamme, nemlig frankerne, ligesom engelsk betegnede anglernes 

sprog. 

 Set nordfra, dvs. fra Tyskland og derigennem Skandinavien, har fransk kultur i perioder 

været forbundet med en særlig dekadence, opstyltethed og skabethed. Det lejlighedsvis 

nedsættende ved fransk skyldes formentlig den franske barok, Solkongen, katolicismen og 

et historisk fransk-tysk (også kulturelt-sprogligt) fjendskab, som er videreformidlet til os. 

For eksempel har tysk ”udrenset” en del franske låneord, som vi i dansk har bevaret: 

perron > Bahnsteig, coupé > Abteil, billét > Fahrkarte – sidstnævnte er dog i dag i 

stigende grad atter ved at blive fortrængt af det engelske importord Ticket. Heri kan der 

ligge en delforklaring på, at fransk tilsyneladende betegner noget falsk.  

 Men hovedforklaringen er nok en anden, nemlig at de pågældende betegnelser i sig selv 

er en slags ”uegentlig tale”, som man tidligere kaldte dem i forskningen: De er billedlige, 

figurative eller overførte. Det er noget, vi genfinder i hele det område, man kalder 

fraseologi eller idiomatik og også blandt ordsammensætninger.  Tænk på andre udtryk 

med nationalitetsadjektiver, fx: tyrkisk peber, svensknøgle, amerikansk olie, 

russisk/italiensk salat, spansk rytter, finskbrød, russisk roulette: Her kan man i flere 

tilfælde gøre den samme iagttagelse som ved udtrykkene med fransk: Der er ofte tale om 

en slags ”uegentlige” eksemplarer af typen. Der er her en helt anden betydningsstruktur 



end ved udtryk som afrikansk elefant, belgisk chokolade, bøhmisk glas, eller islandske 

sild, som er egentlige kollokationer, hvor begge komponenter, både kerneleddet og 

beskrivelsesleddet (her: adjektivet), har bevaret deres frie betydning. 

 At de pågældende udtryk ikke betegner ”rigtige” eksemplarer af den nævnte kategori, er 

måske heller ikke altid helt sandt: Franskbrød er dog brød, et fransk visit er trods alt et 

besøg, om end det er kort. Men det er nok rigtigt, at det i nogle tilfælde ikke er det typiske 

eksemplar, der er tale om. I grunden er det ikke så mærkeligt, for var det det, havde man jo 

ikke haft brug for en specificerende betegnelse. 

 Jeg tror derfor, vi må sætte ambitionsniveauet lidt ned og konkludere, at der ganske 

vist er rigtig mange faste flerordsforbindelser på dansk, som indeholder adjektivet fransk. 

Her er nogle flere: fransk dressing, fransk hotdog, franskvin, franske døre, fransk 

nougat, fransk estragon, franske kartofler, franske fristelser, franske linser, fransk lilje. 

Nogle få af dem trækker på et skeptisk forhold til fransk kultur, men generelt er de som 

andre faste ordforbindelser. 

 I øvrigt findes der jo også en mere positiv indstilling til det franske, som er en lige så 

gyldig tolkning af ovenstående udtryk, nemlig fransk som noget særligt fint og delikat, fx i 

fransk leverpostej og fransk undertøj. Ja, den er endda nok mere sandsynlig her end den 

negative. Og så er der eksempler som fransk kys, hvor meningerne nok vil være delte: Fint, 

skabet eller ingen af delene? 

 

KF (med tak til Henrik Hovmark og Jørn Boisen) 

 

 
Flere udvalgte franske forbindelser med forklaring 

fransk bredpande: sjælden sommerfugleart. 

fransk bulldog: lille bulldograce med ”flagermuseører”. 

 fransk vask og strygning: 1. professionel vask af finere tekstiler; 2. 

grundig behandling af noget; 3. bordelvirksomhed. 

fransk horeunge: et afsnits første linje, der optræder nederst på 

siden. 

fransk hjerteorm: dødelig parasit hos bl.a. hunde. 

fransk fældning: virussygdom hos undulater, der bl.a. medfører tab 

af hale- og slagfjer. 

 

, fransk lilje. 


