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Pierre Larousse var folkbildningsbesatt och han dog av utmattning när han höll på att färdig-
ställda den sista delen av Le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 1875.

En caffè latte, av en ”Barista”.
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SPRÅKSPALT

Den vetgirige smedsonen från 
Bourgogne, Pierre Larousse, såg 
det som sitt kall att skriva en en-
cyklopedi som också var en ord-
bok. Han var besatt av folkbild-
ningstanken och ville förmedla 
kunskap om allt möjligt. I år är 
det 200 år sedan lexikografen, 
ordboksförfattaren, föddes och 
det firar förlaget ”Larousse” med 
en extra tjock bok som förutom 
alla gamla består av 150 nya ord. 

Många nya ord i  franska 
“ordbibeln” som fyller 200 år

Det tog Pierre Larousse 20 år att 
skriva uppslagsverket Le Grand 
dictionnaire universel du XIXe 

siècle. Det utkom 1864-76 i 15 volymer, 
två supplement 1878-90. Böckerna gav 
han ut på eget förlag, Librairie La-
rousse, som han grundade 1852. Ar-
betet var slitsamt och 1875 dog han av 
utmattning, med pennan i handen, när 
den sista delen av uppslagsboken skulle 
avslutas. Bokförlaget lever vidare och 
utger förutom uppslagsverk och ordböc-
ker, också läroböcker och referensverk, 
även i digital form. 

150 nya ord 
I årets upplaga av Le Petit Larousse 
2018, som är rikt illustrerad och har 
1996 sidor, finns 150 nya ord och ut- 
tryck med. Ord som ordboksredaktörer-
na tror ska leva kvar i det franska 
språket. Vissa nyord har spridits fortare 
och har redan blivit mer etablerade än 
andra. Här följer en lista på några av de 
nya orden:

Ordet Barista är en person som är 
ansvarig för espressomaskinen på ett 
café eller en restaurang. Ordet kommer 
ursprungligen från det engelska ordet 
bartender som gjordes mer italienskt 
när ordet kom till Italien på 1930-talet. 
Mussolini och hans fascistparti ogillade 
allt som inte kom från Italien. I Sverige 
blev ordet Barista utsett till «årets 
nyord» redan 2007.

Gameur - spelare. Kommer från eng-
elskans gamer och är en person som 
spelar eller tävlar i tv- och datorspel.

Lose – otur/misslyckande. Kommer 
från engelska loser och ordet används 
till exempel i meningen «C’est vraiment 
la lose!» 

Spoiler. Direktimport från engelskan. 
Att avslöja slutet på till exempel en film. 

Génération boomerang. Unga vux-
na som återvänder till föräldrahemmet 
på grund av lågkonjunktur. Bume-
rangens ursprung kommer från Aus-
tralien. Den återvändande bumerangen 
användes av aboriginer för att driva få-
gelflockar in i jägarnas nät.

Envoyer du bois. Uttrycket kommer 
ursprungligen från Baskien där man 
förr i tiden visade sin styrka genom 
att kasta trädstammar. I dag syftar ut- 
trycket på en person som är högpreste-
rande och effektiv.

Bisounours - krambjörn. Ordet kom-
mer från den tecknade tv-serien Care 
Bears och syftar på en person som är 
mycket naiv. 

Infobésité – Informationsöverflöd. 
Kommer från orden information och 
obésité - fetma.

Infolettre – Informationsbrev. Kom-
mer från orden information och lettre 
– brev.

Googliser. Använda olika söktjänster 
och kommer från orden googla och liser 
från lire - läsa.

Faktaruta 
 

Larousse ger ut både en stor  
och en liten ordbok, Le Grand et 

petit Larousse 2018. 
Den mindre kostar 29.90 och den 
större 45.90 euro. Båda finns att 

köpa på bokhandeln Fnac. 
 

1951 startade Paul Robert ett bok-
förlag, Le Robert, som också ger ut 
ordböcker, Le Robert illustré, 29.99 

euro och Le petit Robert, 64.50. 
Även dom hittar man på Fnac.


