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*han föddes 

på Korsika 

il est né en 

Corse 
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*paret har 

inga barn 

le couple n’a 

pas d’enfants 



*han slutar 

sitt liv i 

fängelse 

Il finit sa vie 

en prison 



*Napoléons 

fru heter 

Joséphine 

La femme de 

Napoléon 

s’appelle 

Joséphine. 



*han vill 

absolut ha en 

son 

Il veut 

absolument 

un fils 



*han vinner 

många slag 

il gagne 

beaucoup de 

batailles. 



*han är utropad 

till kejsare över 

fransmännen 

il est proclamé 

Empereur des 

Français. 



*han blir 

general 

il devient 

général 



*han talar ännu 

inte så bra 

franska 

Il ne parle pas 

encore très 

bien le français 



*han är en 

mycket 

mäktig man 

Il est un 

homme très 

puissant 



*efter tolv års 

äktenskap 

Après douze 

ans de 

mariage 



Napoléon blir 

en stor kejsare 

Napoléon 

devient un 

grand 

empereur 



den största 

kejsaren i 

Europa 

le plus grand 

empereur 

d’Europe 



han dör på 

en ö 

il meurt sur 

une île 



ön heter 

Sainte-

Hélène 

l’île s’appelle 

Sainte 

Hélène 



han är inte 

fransk 

il n’est pas 

français 



det är en 

mycket ung 

man 

c’est un très 

jeune 

homme 



jag är galen 

av glädje 

je suis fou de 

joie 



han vinner 

ofta 

il gagne 

souvent 



han förlorar 

det stora slaget 

vid Waterloo 

il perd la 

grande bataille 

de Waterloo 



han skiljer 

sig från sin 

fru Joséphine 

il divorce de 

sa femme 

Joséphine 



han har 

många 

syskon 

il a beaucoup 

de frères et 

sœurs 



han blir 

kejsare i 

Notre Dame 

il devient 

empereur à 

Notre Dame 



Notre Dame 

är en stor 

kyrka i Paris 

Notre Dame 

est une grande 

église à Paris 
 

 

 

 



1  *Napoléon Bonaparte föddes på Korsika  

2  de har inga barn  

3  *han slutar sitt liv i fängelse på Sankta Heelena-

ön 

 

4  Joséphine, det är Napoléons fru   

5  *han vill ha en son  

6  han vinner ofta  

7  *han är kejsare över fransmännen  

8  *han blir general  

9  *han pratar inte bra franska  

10  *han är snart en mycket mäktig man  

11  han skiljer sig efter tolv års äktenskap  

12  Napoléon blir den största kejsaren i Europa   

13  Sankta Helena är en ö  

14  han dör på ön  

15  heter ön Sankta Helena? ja  

16  Napoléon är inte fransk  



17  han är en ung man  

18  han är galen av glädje  

19  han vinner många slag  

20  han förlorar ett stort slag vid Waterloo  

21  han skiljer sig från sin fru  

22  har han många syskon?  

23  i Notre Dame blir han kejsare   

24  Notre Dame är en kyrka i Paris  

25  Napoléon är viktig i fransk historia  

26  en av hans militärer blir kung i Sverige  

27  han har en son  
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kapitel 8 chapitre 8 

*ung jeune 

*sedan depuis 

militär- militaire 

dialekt dialecte  

italiensk italien, italienne 

karriär carrière  

enastående, fantastisk extraordinaire 

*han blir il devient  
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i täten för, i spetsen för à la tête de 

trupp troupe  

*slag bataille  

mäktig puissant 

han utropas till il est proclamé  

kejsare empereur  

äktenskap mariage  

*han vill (ha) il veut  

absolut absolument 

skiljas divorcer 

gifta sig med épouser 

prinsessa princesse 

ceremoni cérémonie 

storslagen, magnifik magnifique 

tusentals milliers  

parisare Parisien  

kortege cortège  

glädje joie  

han är vansinnigt glad il est fou de joie 

*galen, vansinnig (m) fou 

*galen, vansinnig (f) folle 

*kriga faire la guerre 

det största le plus grand 

utnämna till nommer 

invasion invasion  

förändra(s) changer 

*förlora perdre 

abdikera abdiquer 

exil, landsflykt exile  

fiende ennemi  



han besegras il est battu  

förlorad perdu  

*sluta finir 

*fängelse prison  

Korsika Corse 

*ö île  

Medelhavet Méditerranée 

*vacker (m) beau 

*vacker (f) belle 

*skönhet beauté  

*känd connu 

natur nature  

*berg montagne 

korsikanska corse  

*gammal (m) vieux 

*gammal (f) vieille 

likna ressembler à 

italienska italien  

*vatten eau  

genomskinlig transparent  

dykning plongée  

*dyka faire de la plongée 
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1 *han föddes på Korsika 

2 *paret har inga barn 

3 *han slutar sitt liv i fängelse 

4 *Napoléons fru heter Joséphine 

5 *han vill absolut ha en son 

6 *han vinner många slag 

7 *han är utropad till kejsare över fransmännen 

8 *han blir general 

9 *han talar ännu inte så bra franska 

10 *han är en mycket mäktig man 

11 *efter tolv års äktenskap 



12 Napoléon blir en stor kejsare 

13 den största kejsaren i Europa 

14 han dör på en ö 

15 ön heter Sainte-Hélène 

16 han är inte fransk 

17 det är en mycket ung man 

18 jag är galen av glädje 

19 han vinner ofta 

20 han förlorar det sttora slaget vid Waterloo 

21 han skiljer sig från sin fru Joséphine 

22 han har många syskon 

23 han blir kejsare i Notre Dame 

24 Notre Dame är en stor kyrka i Paris 

25 Napoléon är mycket viktig i fransk historia 

26 en av hans militärer blir kung i Sverige 

27 han har en son 



 


