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L’emploi des modes impersonnels dans les SugarTexts français et danois et d’autres 

expressions en danois traduisant la signification des impersonnels français 

 

L’objectif du présent mémoire est de clarifier l’emploi des modes impersonnels en français, le 

participe passé, le participe présent et le gérondif, et de comparer celui-ci à l’emploi des modes 

impersonnels en danois, le participe passé et le participe présent, et d’autres expressions traduisant 

la signification des impersonnels français. Cela pour mettre en évidence les différences dans la 

structure de la phrase et la manière dont on présente les informations en français et en danois. 

 

Notre mémoire prend son point de départ dans le projet SugarTexts, un projet multilingue comptant 

un nombre de professeurs et étudiants, dont la base est un corpus de textes décrivant le processus de 

production du sucre de betterave. Ce processus étant similaire partout dans le monde, les 

SugarTexts constituent une excellente base pour l’élaboration d’une analyse comparative entre deux 

langues. 

 

Au moment où nous avons rejoint le projet, le corpus danois était déjà complet, ce qui n’était pas le 

cas pour le corpus français. Alors pour compléter le corpus français, nous avons tout d’abord dû 

trouver des textes sur la production de sucre et rédiger ceux-ci. Prochainement, nous avons identifié 

tous les verbes en mode impersonnel dans les textes français et danois et déterminé leurs fonctions 

dans les phrases. Pour déterminer les fonctions des verbes, il a fallut définir les différentes fonctions 

dans lesquelles nous les avons trouvées. En outre, pour systématiser encore plus nos verbes, nous 

les avons réparti en trois catégories : verbes « d’état/de description »,  « d’activité/de transport » et 

«d’action/de processus ». Cette classification avait aussi pour but de démontrer si certains verbes 

paraissent souvent dans certaines fonctions ou s’ils s’emploient souvent pour décrire certains 

processus. 

 

Vu l’emploi fréquent des verbes en modes impersonnels dans les textes français et le fait que ces 

modes surviennent très peu dans les textes danois, notre analyse prend son point de départ dans les 

verbes français. Dans notre analyse, nous avons d’abord montré comment et dans quelles situations 

sont utilisés les modes impersonnels en français ; et à l’aide des textes danois, nous avons examiné 

comment sont décrites ces mêmes situations en danois. 

  

Notre analyse a démontré que l’emploi fréquent des modes impersonnels en français influence 

beaucoup la structure de la phrase de sorte qu’il crée une structure hiérarchisée. Nous avons pu 



 

4 

constater qu’à la place des modes impersonnels utilisés en français, on utilise souvent en danois des 

propositions relatives avec des verbes en mode personnel. Bien que l’on trouve des propositions 

subordonnées et alors des phrases complexes dans les deux langues, la tendance générale en 

français est une structure hiérarchisée et hypotaxique tandis que la tendance générale en danois est 

une structure linéaire et parataxique. En outre, nos résultats confirment le fait que les langues 

exocentriques tendent à employer des verbes précis et des substantifs imprécis, alors que les langues 

endocentriques tendent à employer des verbes imprécis et des substantifs précis.    

 

Il faut souligner que notre analyse se limite à trois des quatre modes impersonnels et que nos corpus 

traitent d’un sujet très spécifique. Pourtant, les résultats de notre analyse reflètent la tendance 

générale en ce qui concerne l’influence qu’a l’emploi des modes impersonnels sur la structure de la 

phrase et la présentation d’informations en français et en danois. 
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KAPITEL I 
 
INDLEDNING 

Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i 

danske SugarTexts 

1.1 Emnevalg og motivation 

Som franskstuderende og grammatikinteresserede har vi fundet det naturligt at skrive speciale inden 

for grammatik og tekstlingvistik, idet vi mener, at disse elementer udgør selve grundlaget for 

sprogtilegnelse. Oversættelse, især på tværs af sprogfamilier, kræver et dybdegående kendskab til 

opbygningen af kilde- såvel som målsprog. I løbet af vores studietid er vi gentagne gange stødt på 

de strukturmæssige forskelle, der findes mellem det franske og det danske sprog og som skyldes, at 

de to sprog tilhører gruppen af henholdsvis exocentriske og endocentriske sprog. Det er derfor vores 

mål at anskueliggøre nogle af disse forskelle, som vi mener også kunne være af interesse for andre 

franskstuderende.  

 

Vi har ikke tidligere stiftet bekendtskab med en konkret undersøgelse af de infinitte verbalformers 

indflydelse på sætningsstrukturen på henholdsvis fransk og dansk. Vi har derfor fundet det 

interessant og relevant at udarbejde en sådan analyse med henblik på at illustrere forskellen i 

anvendelsen af de infinitte verbalformer på de to sprog. 

 

Da vi blev præsenteret for SugarTexts projektet, blev vi straks klar over, at dette ville udgøre et godt 

udgangspunkt for en komparativ analyse. SugarTexts, som er en samling tekster om 

sukkerproduktion, er et tværsprogligt projekt på CBS, der involverer både undervisere og 

specialestuderende. Det interessante ved netop sukkerproduktion er, at fremstillingsprocessen er 

stort set ens verden over, hvorfor teksterne danner et udmærket sammenligningsgrundlag. 

 

1.2 Hypotese 

Til trods for at både fransk og dansk er indoeuropæiske sprog, eksisterer der væsentlige 

morfologiske og leksikalske forskelle imellem de to sprog. Det franske sprog har flere infinitte 

verbalformer end det danske, og anvendelsen heraf er da også langt hyppigere i det franske sprog. 

Vi mener, at forskellen i anvendelsen af infinitte verbalformer på fransk og dansk vil betyde at 

sætningsstruktur og ordning af information er forskellig på de to sprog. Denne forskel i anvendelsen 



 

12 

af de infinitte verbalformer synes at være medvirkende til at skabe hypo- og parataktiske 

konstruktioner på henholdsvis fransk og dansk.  

 

1.3 Målformulering  

Vi vil med udgangspunkt i SugarTexts udarbejde en komparativ analyse af anvendelsen af de 

infinitte verbalformer på fransk og dansk. Vi vil i denne analyse tage udgangspunkt i 

anvendelsen af infinitte verbalformer i franske SugarTexts og sammenligne denne med 

anvendelsen af infinitte verbalformer og ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts med henblik 

på at anskueliggøre sætningsstrukturelle forskelle imellem fransk og dansk. 

 

1.4 Afgrænsning og metode 

Vores analyse af anvendelsen af infinitte verbalformer vil tage udgangspunkt i det franske og det 

danske SugarTexts korpus. Vi vil gøre opmærksom på, at vi har valgt ikke at behandle formen 

infinitiv, idet vores fokus er på forskellene mellem de to sprog, og idet anvendelsen af formen er 

forholdsvis ens på fransk og dansk. Desuden vil vi understrege, at vores analyse, grundet det store 

antal franske forekomster og de få danske, vil tage udgangspunkt i de franske infinitte verbalformer. 

 

Med udgangspunkt i de franske SugarTexts vil vi klarlægge brugen af de infinitte verbalformer på 

fransk: perfektum participium, præsens participium samt gerundium. Vi vil sammenholde disse med 

anvendelsen af de tilsvarende former og ækvivalerende udtryk i de danske SugarTexts. 

Indledningsvis vil vi præsentere SugarTexts projektet og illustrere sukkerproduktionens processer. 

Herefter vil vi præsentere det empiriske grundlag for vores opgave, de franske og de danske 

SugarTexts. Vi vil herunder beskrive den proces, vi gennemgik i forbindelse med indsamling og 

redigering af teksterne for at opnå de færdige korpusser. Til brug i vores kvantitative analyse vil vi 

identificere alle forekomster af infinitte verbalformer med verbal funktion i både franske og danske 

SugarTexts. Vi har valgt at lave en funktionsbaseret analyse af de sætninger, hvor de infinitte 

verbalformer findes og vil derfor inddrage relevant teori vedrørende de ledfunktioner, som vores 

infinitte verbalformer optræder i. Desuden vil vi, for yderligere at indsnævre vores arbejdsfelt, 

kategorisere de franske verber, der er vores udgangspunkt. Denne kategorisering vil være inspireret 

af Durst-Andersens verbalklassifikation, og vi vil benytte den til at undersøge, hvorvidt der tegner 

sig et mønster for hvilke typer af verber, der optræder i de forskellige ledfunktioner. Afslutningsvis 
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vil vi foretage en analyse af et repræsentativt udpluk af de infinitte verbaler i teksterne for at 

sammenligne sætningsstrukturen på henholdsvis fransk og dansk. Analysen vil være opdelt i to 

kapitler: Perfektum participium (Kapitel VIII) og Præsens participium (Kapitel IX). 

 

Undervejs i specialet vil vi, i det omfang vi finder det relevant, udarbejde og inddrage diagrammer 

og skemaer til at illustrere og anskueliggøre vores resultater. 
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KAPITEL II 

 

PRÆSENTATION AF SUGARTEXTS  

 

2.1 Om SugarTexts projektet 

SugarTexts projektet blev startet i 2004 af Viktor Smith, som leder projektet, sammen med Svetlana 

Ozol som forskningsassistent. Projektet tæller et stadigt voksende antal partnere såvel som 

specialestuderende fra forskellige sprog (Smith 2005). Forskningsgruppen for Sprog, Kognition og 

Mentalitet står bag projektet, som er et led i et forsøg på at give et samlet billede af 

kommunikationen i en interkulturel kontekst. Overordnet set er projektet baseret på en række 

forskellige tekster på dansk, engelsk, fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk, der alle beskriver 

sukkerproduktionen på basis af sukkeroer. 

 

2.1.1 Projektets formål 

Projektet blev i sin tid startet med det formål at skabe et nyt empirisk grundlag til at undersøge 

leksikalisering og verbalisering af relokations- og/eller transformationsprocesserne på udvalgte 

indoeuropæiske sprog. Det er dog op til de enkelte specialestuderende, hvorledes de ønsker at 

anvende SugarTexts i deres respektive specialer.  

 

2.1.2 Hvad er en SugarText? 

En SugarText er en sammenhængende tekst, der fortæller the SugarStory, dvs. hele historien om 

roens forvandling fra dens ankomst til fabrikken, til den kommer ud som sukker.  

 

2.1.3 The SugarStory 

En SugarStory fortæller historien om roens ankomst til fabrikken og om, hvad der sker med roen 

under dens forvandling til sukker. En tekst skal altså fortælle hele denne kernehistorie for at 

kvalificere sig som SugarText. En SugarText fortæller ikke noget om, hvordan roerne høstes, om 

deres transport til fabrikken, eller hvad der sker med sukkeret, når det forlader fabrikken. 
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Biprodukter og biprocesser inkluderes kun i det omfang, beskrivelsen af dem er umiddelbart 

tilknyttet kernehistorien (Smith 2005).  

 

Alle SugarTexts skal udvælges og eventuelt redigeres, således at de opfylder ovenstående kriterier, 

med det formål at skabe et neutralt empirisk grundlag, uanset om éns fokus er på verber, 

substantiver eller noget helt tredje. De præcise retningslinjer for, hvad en SugarText skal indeholde, 

og hvordan den skal redigeres, kan findes i ”SugarTexts Projektet – Retningslinier [sic] for 

indsamling, klassificering, redigering & lagring af SugarTexts” (Smith 2005)1.   

 

2.1.4 Hvor findes SugarTexts? 

”Mange (meget) forskellige steder, bl.a. i brochuremateriale udarbejdet af sukkerproducenter og 

deres organisationer og på disses websites, andre websites af vidt forskellig karakter, passager i 

lærebøger o.a. undervisningsmateriale om sukkerfremstilling, fødevaresektoren i almindelighed 

m.v.,  almene og fagspecifikke leksika o.a. opslagsværker, populærlitteratur for videbegærlige børn 

& voksne, tekniske rapporter, videnskabelige artikler, specialer, Ph.D.-afhandlinger m.v. om 

sukkerrelaterede emner (som kan rumme korte oversigter over hele fabrikationsprocessen) m.v.” 

(Smith 2005) 

  

                                                 
1 Læs nærmere herom i Sugarvejledning ved Viktor Smith, se bilag 1 



 

17 

2.2 Oversigt over sukkerproduktionens forandringsprocesser  

 
Figur 1. Sukkerproduktionens forandringsprocesser på dansk og fransk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I. Snitning af roerne / Découpage en cossettes 
 

IV. Inddampning / Évaporation 
 

III. Saftrensning / Épuration 
 

V. Krystallisation / Cristallisation 
 

II. Diffusion / Diffusion 
 

VI. Centrifugering / Centrifugation 
 

VII. Tørring / Séchage 
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KAPITEL III  

 

DET EMPIRISKE GRUNDLAG - DE FRANSKE OG DANSKE SUGARTEXTS 

 

Da de to SugarTexts korpusser udgør det empiriske grundlag for hele dette speciale, har vi valgt at 

reservere et særskilt kapitel til at fortælle, hvordan de to korpusser er sammensat. Vi vil starte med 

at fortælle, hvordan vi2 har udarbejdet og redigeret det franske korpus, idet søgningen, indsamlingen 

og redigeringen af teksterne har stor betydning for specialet og har været særdeles tidskrævende. 

Derefter vil vi kort kommentere på det danske korpus, som vi ikke som sådan har haft nogen 

indflydelse på, da det allerede var samlet, da vi kom ind i SugarTexts projektet. 

3.1 Det franske SugarTexts korpus. 

3.1.1 Indsamling af de franske SugarTexts 

Da vi valgte at arbejde med SugarTexts, fik vi udleveret et halvfærdigt fransk tekstkorpus. Eftersom 

det franske korpus endnu ikke var udtømmende, var vi nødt til at søge efter flere franske tekster for 

at fuldstændiggøre den franske tekstsamling.  

 

Det allerede eksisterende korpus indeholdt tekster fra både leksika, ordbøger og internettet, og vores 

søgning foregik derfor primært via www.google.fr. Vi udvalgte nogle relevante termer fra de 

eksisterende tekster, som f.eks. ”betterave + production du sucre”, ”sucre + récolter + betterave”, og 

søgte herefter på forskellige kombinationer af disse termer. Ydermere fandt vi tekster via nogle af 

de større sukkerproducenters hjemmesider. Det var en tidskrævende proces, og da vi efter et par 

måneder ikke længere fandt nye tekster, indstillede vi vores søgen. Vi fandt i alt 17 nye tekster, som 

vi kunne tilføje det eksisterende korpus, der i forvejen bestod af 19 tekster. 

 

Målet var som nævnt at opnå et udtømmende korpus indeholdende alle eksisterende franske tekster 

om sukkerproduktion, og vi mener at have afdækket alle relevante tekster, der måtte eksistere på det 

tidspunkt, hvor vi stoppede vores søgning. Dog kan vi ikke udelukke, at der er enkelte tekster, vi 

ikke har fundet, og vi kan heller ikke udelukke, at der er kommet nye tekster til sidenhen. 

 

                                                 
2 Redigeringen af de franske SugarTexts er fortrinsvis foretaget af Majken Gjevnøe Andersen i samarbejde med Karina 
Nørgaard (en anden specialestuderende) 
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3.1.2 Redigering af de franske SugarTexts 

Efter at have skabt et fransk SugarTexts korpus skulle teksterne redigeres. Der foreligger nogle 

meget specifikke retningslinjer for, hvordan en SugarText skal se ud. Disse findes i Smith 2005 - en 

vejledning med ”retningslinjer for indsamling, klassificering redigering & lagring af SugarTexts”3. 

Formålet var at finde tekster, der fortalte den samme historie, dvs. omhandlende sukkerproduktion 

af sukkerroer. Teksterne skulle fortælle hele historien om roens forvandling fra dens ankomst til 

fabrikken, til den kom ud som sukker. Historien kunne være mere eller mindre detaljeret, men hele 

processen skulle være med, ellers kunne teksten ikke bruges som SugarText.  

 

For at opnå et samlet, komplet korpus skulle vi redigere og klassificere teksterne. Eftersom den 

første redigering af de på det tidspunkt eksisterende franske sukkertekster havde været forholdsvis 

overfladisk, besluttede vi sammen med Smith at redigere de allerede eksisterende tekster igen. Som 

det fremgår af Smith (2005), skulle teksterne koges ned til kun at omhandle den såkaldte 

kernehistorie, der: ”begynder med roernes ankomst på fabrikken og slutter med at det 

krystalformede sukker tømmes ud af centrifugerne og tørres/lagres (…) omvendt udelades alt i de 

udvalgte tekster, der kommer før/efter kernehistorien, som led i tekstredigeringen”(Smith 2005). Vi 

brugte to dage sammen med Smith på at redigere teksterne ud fra disse kriterier. Ydermere 

klassificerede vi teksterne som henholdsvis A, B eller C tekster efter den intenderede målgruppe. En 

kategori A tekst er ”henvendt til et bredt publikum uden forventet forhåndsviden om 

sukkerfabrikation (Smith 2005), en kategori B tekst er ”henvendt til læsere med en vis faglig 

interesse i emnet, men uden detaljeret kendskab til netop sukkerfabrikation” (Smith 2005) og en 

kategori C tekst er ”henvendt til specialister på området el. kommende specialister” (Smith 2005). 

Efter redigering havde vi et samlet korpus på 26 franske SugarTexts. Denne klassificering af 

teksterne har vi dog valgt ikke at arbejde videre med i dette speciale. 

 

3.2 Det danske SugarTexts korpus 

3.2.1 Indsamling af de danske SugarTexts 

Der er ikke helt så meget at sige om det danske korpus, dog vil vi kort kommentere på det. Da vi 

blev en del af SugarTexts projektet, forelå der allerede et komplet korpus af danske tekster. Svetlana 

Ozol, førnævnte forskningsassistent, havde allerede foretaget en søgning efter tekster og den 

efterfølgende redigering heraf for at eliminere de segmenter, der indeholdt ”støj”. Vi har altså ikke 

været med til hverken indsamling af eller ”støjfjernelse” i de danske SugarTexts. Vores bidrag 

                                                 
3 SugarVejledning Viktor Smith 2005, se bilag 1. 
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bestod i at inddele teksterne i A, B og C tekster som forklaret ovenfor. Det skal også nævnes, at det 

danske korpus består af 16 tekster, der som de franske tekster fortæller historien om roens 

forvandling til sukker. 
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KAPITEL IV 

 

IDENTIFIKATION AF INFINITTE VERBALFORMER I BÅDE FRANSKE OG 

DANSKE SUGARTEXTS 

 

I dette kapital vil vi starte med at redegøre for hvilke infinitte former, der findes på de to sprog. 

Herefter vil vi beskrive, hvordan vi har identificeret alle de infinitte verbalformer i både de franske 

og de danske SugarTexts, herunder anvendelsen af programmet Intex og det efterfølgende arbejde 

med at sortere i forekomsterne. Vi vil bl.a. redegøre for de kriterier, vi har opstillet med henblik på 

frasorteringen af de forekomster, som vi ikke vil arbejde videre med. Processerne med at finde frem 

til de infinitte verbalformer i henholdsvis de franske og de danske tekster har været meget 

forskellige. Dette skyldes, at vi af Lundquist fik programmet Intex, som er et elektronisk værktøj, 

der kan benyttes til at identificere forskellige grammatiske størrelser i en tekst. Det, der gjorde 

processerne så forskellige, var, at Intex kun kunne bruges til tekster på bulgarsk, engelsk, fransk, 

italiensk, portugisisk og spansk, men desværre ikke til de danske tekster, hvorfor vi var nødt til at 

behandle disse manuelt. 

 

4.1 Infinitte verbalformer på fransk og på dansk 

Der findes på fransk fire infinitte verbalformer: infinitiv, perfektum participium, præsens 

participium og gerundium (Rasmussen og Stage 1993). På dansk findes formerne infinitiv, 

perfektum participium og præsens participium, der findes derimod ingen direkte ækvivalent til 

formen gerundium (Galberg Jacobsen 2000).  Dette understøttes af Politikens Nudansk Ordbog, 

hvori gerundium defineres som: ”en substantivisk form af infinitiv i Latin, som bøjes i kasus, f.eks. 

Amando ”ved at elske”” og af det faktum, at formen ikke nævnes i Galberg Jacobsen (2003).  

 

4.2 Infinitte verbalformer i de franske SugarTexts 

Til identifikationen af infinitte verbalformer i de franske tekster anvendte vi, som nævnt ovenfor, 

programmet Intex. Intex anvendes som følger: arbejdsteksten lægges ind i programmet, herefter 

indtastes via en kode hvilken grammatisk størrelse, der skal findes i teksten4, hvorefter programmet 

                                                 
4 Der findes en vejledning til programmet Intex, der indeholder en liste over hvordan de forskellige søgekriterier 
indkodes i programmet 
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markerer de fundne størrelser. For at finde alle forekomster af f.eks. perfektum participium indtastes 

<v:k>. Når søgningen er færdig, markeres disse i teksten ved understregning: 

 

(1) Une fois filtré, le jus débarrassé des impuretés passe dans une série de chaudières, appelées 

caisses d’évaporation ou évaporateurs. (FR 3.5)5 

(2) Les cossettes épuisées donnent les pulpes, utilisées traditionnellement dans l’alimentation du 

bétail. (FR 6.4) 

(3) Au stade de la sursaturation, un cristal plongé dans le sirop se met à grossir. (FR 9.6) 

 

(1), (2) og (3) er eksempler, hvor identifikationen af perfektum participium fungerede uden 

vanskeligheder. Men computerprogrammer er ikke ufejlbarlige, og Intex er f.eks. ikke i stand til at 

skelne, hvorvidt den infinitte verbalform indgår i en sammensat verbalform eller om den f.eks. er en 

del af et substantiv: 

 

(4) Pour cela, les betteraves prélevées sont lavées triées et décolletées. (FR 2.1) 

(5) Une fois propres, les betteraves sont découpées en fines lanières appelées « cossettes ». (FR 

1.1) 

(6) On fait tourner le sirop dans une machine comme une essoreuse pour obtenir des cristaux 

blancs et évacuer les parties brunes. (FR 6)6 

 

I (4) og (5) indgår perfektum participium som hovedverbal i en sammensat verbalform, her en 

passiv, og fungerer derfor ikke som infinit verbalform. I (6) ses et eksempel på et substantiv, der 

ligner perfektum participium i pluralis femininum. Programmet er altså som vist ikke i stand til at 

vurdere konteksten og derved foretage den for os nødvendige sortering. Det samme var tilfældet 

ved identifikationen af forekomster af præsens participium og gerundium. Vi indtastede koden 

<v:g>, og programmet fandt alle tilfælde af præsens participium og gerundium: 

 

(7) Le sucre est extrait par diffusion, dans un appareil travaillant en continu, de la racine 

découpée en cossettes. (FR 7.1) 

(8) On utilise de grandes chaudières appelées « cuites » ou « chaudières à cuire », fonctionnant 

à 80 °c, sous vide. (FR 11.6) 

                                                 
5 FR henviser til, at eksemplet kan findes i de franske SugarTexts. 3.5 indikerer, at eksemplet stammer fra SugarText 3, 
sætning 5. Se bilag IV (de franske sætninger) og bilag V (de danske sætninger). 
6 FR 6 henviser til, at eksemplet kan findes i de franske SugarTexts tekst 6. 
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(9) Pour éliminer ces impuretés, une opération est réalisée avec du lait de chaux qui fixe une 

partie de celles-ci en formant des sels insolubles dans l'eau. (FR 15.6) 

 

(7), (8) og (9) er eksempler på tilfælde af præsens participium og gerundium, hvor formen fungerer 

som infinit verbal. Men som det var tilfældet med perfektum participierne, var der i flere af de 

forekomster, som programmet fandt, ikke tale om den infinitte verbalform: 

 

(10) Il s’agit d’un grand tambour de forme cylindrique, divisé en compartiments dans 

 lequel les cossettes circulent à contre-courant avec de l’eau chaude à 70-80°C afin de  

 dénaturer la membrane ectoplasmique des cellules. (FR 19.8) 

(11) Le courant d'eau qui traverse le tambour se charge de tout le sucre des cossettes. (FR 20) 

(12) Pendant son stockage, il est ventilé avec de l'air conditionné. (FR 9) 

 

I (10) og (11) er der ikke tale om infinitte verbalformer, men om substantivet courant, der her er en 

del af et sammensat substantiv, og i (12) er det understregede heller ikke en infinit verbalform, men 

derimod adverbiet pendant. 

 

Efter denne identifikationsproces stod vi med en liste med både participier, substantiver og 

adverbier, der var klar til sortering.   

 

4.3 Infinitte verbalformer i de danske SugarTexts 

Som nævnt ovenfor kunne programmet Intex ikke anvendes til de danske SugarTexts, og vi måtte 

foretage en manuel gennemlæsning af teksterne for derved at identificere alle de infinitte verbaler. 

Det, at identifikationsprocessen i de danske tekster foregik manuelt, medførte, at den reelle 

identifikation foregik sideløbende med frasorteringen. Af hensyn til strukturen i opgaven har vi dog 

valgt at behandle frasorteringen i et separat afsnit og vil i dette afsnit nøjes med at koncentrere os 

om identifikationen. Vi starter, som i afsnittet om de infinitte verbalformer på fransk, med formen 

præsens participium: 

 

(13) Saften ledes så igennem nogle specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud  

 over metalrammer. (DA 1.1) 

(14) Indholdet i kogeapparatet er nu en grød af sirup og sukkerkrystaller, kaldet fyldmasse,  

 som pumpes over i store centrifuger. (DA 6.1) 
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(15) Råsaften forlader diffusøren gennem en af skraberne renset si, anbragt i væggen i  

 apparatets lave ende. (DA 12.2) 

 

I (13), (14) og (15) ses eksempler på et par af forekomsterne af perfektum participium, som vi fandt 

under vores gennemarbejdning af de danske tekster. Vi fandt dog også tilfælde, hvor formen ikke 

fungerede som en infinit verbalform, men derimod som en del af et sammensat finit verbal (16), et 

adjektiv (17) og (18): 

 

(16) Fra depotet spules roerne via et rendesystem ind i fabrikken, undervejs bliver roerne  

 vasket og renset for jord og sten. (DA 3) 

(17) Urenhederne fjernes ved, at der blandes læsket kalk i sukkersaften. (DA 1) 

(18) De udvandede roesnitter sorteres fra og bruges til dyrefoder. (DA 6) 

 

Det samme er tilfældet for præsens participium: 

 

(19) Roesnitterne, indeholdende de resterende 2% af sukkeret, fjernes nu som affald, der  

 f.eks. bruges til dyrefoder. (DA 3.1) 

(20) I den første saturationskedel indblæses carbondioxid til et pH på 10,8 svarende til  

 0,08% calciumoxid (…). (DA 12.5) 

(21) Herved dannes en fyldmasse bestående af sukkerkrystaller og en omgivende  

 modersirup. (DA 12.6) 

 

(19), (20) og (21) er eksempler på ”rene” præsens participier fundet i de danske SugarTexts. Men 

der var langt flere eksempler, hvor præsens participierne ikke stod som ”rene” infinitte 

verbalformer, men derimod fungerede som adjektiver som vist nedenfor: 

 

(22) I Danmark er vask af sukkerroer et vigtigt indledende trin (…). (DA 8) 

(23) Når cellerne er sprængt ved opvarmning, kan sukkeret vandre eller diffundere ud i det   

 omgivende vand. (DA 10) 

 

Både (22) og (23) er eksempler på adjektiver afledt af verber, dvs. de såkaldte verbaladjektiver, som 

til forveksling ligner præsens participier.  
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Vi har nu identificeret alle forekomster af infinitte verbalformer i de danske SugarTexts og kan nu 

påbegynde frasorteringen af de forekomster, vi ikke vil arbejde videre med. 

 

4.4 Frasortering 

Da vores primære formål med opgaven er at undersøge og sammenligne anvendelsen af infinitte 

verbalformer på fransk og dansk på baggrund af SugarTexts, har vi opstillet nogle klare kriterier for 

hvilke af de fundne infinitte verbalformer, vi vil bygge vores analyse på. Med vores formål for øje 

har vi valgt at interessere os for de såkaldt ”rene” infinitte verbalformer, og vores mål er at 

udelukke alle de forekomster, hvor den infinitte verbalform ikke står alene og ikke har 

verbalfunktion. Det er derfor nødvendigt at frasortere alle forekomster, hvor den infinitte 

verbalform enten er en del af et sammensat substantiv, et adjektiv, en del af et sammensat finit 

verbal eller en fast term. Ydermere skal de fundne forekomster, der ligner infinitte verbalformer, 

som f.eks. adverbier og substantiver, selvfølgelig også frasorteres. Som nævnt i afsnit 4.3 er 

frasorteringen i de danske tekster foregået sideløbende med identifikationen. Dog har vi valgt at 

behandle frasorteringen i dette afsnit, således at denne proces behandles under ét og ikke i særskilte 

afsnit for henholdsvis de franske og danske tekster.  

 

Frasorteringsprocessen foregik ved en systematisk gennemgang af teksterne, hvor vi som det første 

fjernede alle de tilfælde, hvor Intex i de franske tekster havde fejlet. Programmet havde fundet 

eksempler, som lignede infinitte verbalformer såsom (6), (10), (11) og (12), men hvor den 

understregede form enten er et substantiv (6) og (11), en del af et sammensat substantiv (10) eller et 

adverbium (12). Disse tilfælde var lette at identificere og dermed også lette at frasortere.  

 

(6) On fait tourner le sirop dans une machine comme une essoreuse pour obtenir des cristaux 

blancs et évacuer les parties brunes. (FR 6)  

(10) Il s’agit d’un grand tambour de forme cylindrique, divisé en compartiments dans lequel les 

cossettes circulent à contre-courant avec de l’eau chaude à 70-80°C afin de dénaturer la 

membrane ectoplasmique des cellules. (FR 19.8) 

(11) Le courant d'eau qui traverse le tambour se charge de tout le sucre des cossettes.  (FR 20)  

(12) Pendant son stockage, il est ventilé avec de l'air conditionné. (FR 9) 
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Herefter skulle vi frasortere enhver infinit verbalform, der optrådte sammen med et finit 

hjælpeverbum i en sammensat form. Disse tilfælde var hyppige i både franske og danske 

SugarTexts, da de infinitte former stod som hovedverbum i flere forskellige sammensatte former: 

 

i en perfektum: 

 

(24) Pour cela, les betteraves prélevées sont lavées triées et décolletées. (FR 2.1) 

 

i en sammensat form med modalverbum: 

 

(25) Le décantat peut être utilisé en tant qu'amendements pour réduire l'acidité des sols. (FR 13) 

 

i en dansk blive-passiv: 

 

(26) Fra depotet spules roerne via et rendesystem ind i fabrikken, undervejs bliver roerne vasket 

og renset for jord og sten. (DA 3) 

 

En frasortering af alle infinitte verbalformer, der indgik i et sammensat finit verbalsyntagme, 

reducerede naturligvis antallet af forekomster væsentligt - ikke mindst i de danske tekster. Vi havde 

dog en del arbejde for os, da de resterende former stadig ikke var udelukkende "rene” infinitte 

former. En del af de fundne participier, såvel perfektum som præsens, optrådte adjektivisk og havde 

derfor ikke verbal funktion. 

 

(27) De udvandede roesnitter sorteres fra og bruges til dyrefoder. (DA 6) 

(28) Når cellerne er sprængt ved opvarmning, kan sukkeret vandre eller diffundere ud i det 

omgivende vand. (DA 10) 

(29) Les betteraves lavées sont acheminées par bande transporteuse jusqu'à un silo alimentant le 

(ou les) coupe-racines (…). (DA 19.6) 

  

Denne anvendelse af infinitte verbalformer som et såkaldt verbaladjektiv er meget hyppig på både 

fransk og dansk, da et stort antal adjektiver er afledt af verber. Af samme årsag er vi i forbindelse 

med frasorteringen af adjektiver stødt på tilfælde, hvor det har været vanskeligt at vurdere, om der 

var tale om et adjektiv eller et verbum. I disse tilfælde har vi konsulteret opslagsværker som Le 
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Petit Robert Langue Française og Politikens Nudansk Ordbog for at bestemme, om vi havde at gøre 

med et adjektiv eller ej. I enkelte tilfælde er vi stødt på størrelser, hvor vi har haft vanskeligt ved at 

bestemme, hvorvidt de var adjektiver eller verber, da de eksisterede som begge dele. Her har vi i de 

enkelte tilfælde set på, om af kunne indsættes som agent7. 

 

(30) Råsaften forlader diffusøren gennem en af skrabere renset si, anbragt i væggen i apparatets 

lave ende. (DA 12.2) 

 

I (30) er der ingen tvivl herom, da agenten allerede står i sætningen, og der er derfor tale om et 

verbum og ikke et adjektiv. Vi er naturligvis stødt på både verber og adjektiver, som ikke var at 

finde i ordbogen, og vi har her måttet opstille det kriterium, at den pågældende form skal eksistere i 

infinitiv for at tælle med som en infinit verbalform. Kan den ikke laves om til infinitiv uden at blive 

splittet i flere ord eller uden at blive omkonstrueret på anden vis, sorteres den fra som et adjektiv.  

 

(31) Fra snittemaskinen føres roesnitterne til et ekstraktionsapparat - diffusionsapparat hvor 

snitterne føres langsomt igennem modstrømmende varmt vand, som i løbet af 70-90 

minutter optager sukkeret fra snitterne. (DA 3) 

 

Modstrømmende kan ikke umiddelbart laves om til et verbum, da der ikke er noget, der hedder at 

modstrømme. Her er vi nødt til at dele størrelsen op i to for at konstruere en infinitiv; at strømme 

mod. Vi kan derfor slutte, at modstrømme ikke er verbum, og den sorteres fra som et adjektiv. Ikke 

kun i de danske tekster stødte vi på problematikken verbum kontra adjektiv: 

 

(32) On obtient alors un sirop coloré contenant une multitude de cristaux en suspension appelé 

« masse cuite ». (FR 1.7) 

 

                                                 
7 Vi har her konsulteret Dansk Sprognævns spørgetelefon. 
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Vi havde vores tvivl om, hvorvidt coloré skulle medtages som en infinit verbalform, men ifølge Le 

Petit Robert Langue Française er coloré et adjektiv afledt at verbet colorer, og vi har derfor 

frasorteret det. 

Efter denne minutiøse gennemgang af forekomsterne var antallet af egentlige infinitte verbalformer 

markant reduceret i både de franske og de danske tekster. Især antallet af forekomster i de danske 

tekster var stærkt reduceret, idet langt størstedelen af de fundne forekomster heri enten var blevet 

frasorteret som adjektiver eller som dele af sammensatte finitte verbaler.  

 

En sidste ting, vi blev opmærksomme på efter en nærlæsning af teksterne, var, at en lille portion af 

participierne i de franske SugarTexts hver især indgik i samme term gentagne gange. 

Figur 2. Faste termer inden for sukkerproduktionen 

Fransk term Antal forekomster i 

franske SugarTexts 

Dansk term Antal forekomster i 

danske SugarTexts 

Jus sucré 21 Sukkersaft 14 

Jus chaulé 5 Læsket kalk 11 

Masse cuite 23 Fyldmasse 11 

Sucre cristallisé 9 Sukkerkrystaller 17 

Jus épuré 10 Tyndsaft 12 

 

Disse konstruktioner har vi valgt at frasortere, da der er tale om fagspecifikke termer, som bruges 

inden for sukkerindustrien. Desuden kan vi konstatere, at de pågældende termer forekommer i både 

franske og danske SugarTexts, og at der ingen forskel er på anvendelsen af disse faste 

konstruktioner på de to sprog.   

 

4.5 Resultat af frasorteringsprocessen 

Efter denne elimineringsproces stod vi tilbage med alle de ”rene” infinitte verbalformer: perfektum 

participier, præsens participier, og gerundier. De to nedenstående skemaer illustrerer vores endelige 

optælling af ”rene” infinitte verbalformer i henholdsvis de franske og danske SugarTexts. 
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Figur 3. Infinitte verbalformer i de franske SugarTexts 

Franske SugarTexts Antal ord Antal sætninger Perfektum Participium 

 

Præsens Participium 

 

Gerundium 

 

Infinitte verbalformer i 

alt 

   
Antal Antal Antal Antal 

1 373 19 14 4 1 19 

2 721 37 9 7 3 19 

3 415 28 11 1 2 14 

4 238 15 9 1 - 10 

5 144 13 - - - - 

6 243 12 10 3 - 13 

7 86 5 3 2 - 5 

8 165 7 4 1 - 5 

9 451 33 7 2 - 9 

10 475 26 8 1 - 9 

11 503 20 8 1 1 9 

12 171 11 3 - - 3 

13 478 27 10 1 1 12 

14 250 11 8 1 - 10 

15 323 20 6 1 1 8 

16 252 13 4 2 - 6 

17 389 19 2 4 1 7 

18 242 15 2 3 - 5 

19 1011 45 17 5 2 24 

20 367 20 9 2 - 11 

21 423 22 9 - 1 10 

22 413 21 5 1 - 6 

23 194 12 1 - - 1 

24 228 16 5 - - 5 

25 160 9 6 1 - 7 

26 381 24 10 3 - 13 

       

1-26 i alt 9096 500 180 47 13 240 

Gennemsnit pr. tekst 346,846 19,231 6,923 1,808 0,500 9,231 

Gennemsnit pr. sætning 18,192 - 0,360 0,094 0,001 0,480 
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Figur 4. Infinitte verbalformer i de danske SugarTexts 

Danske SugarTexts Antal ord Antal 

sætninger 

Perfektum Participium 

 

Præsens Participium 

 

Infinitte 

verbalformer i 

alt 

 

   Antal Antal  Antal 

1 238 18 1 1  2 

2 270 21 - - - 

3 288 17 - 1 1 

4 245 20 - - - 

5 75 8 - - - 

6 301 20 1 - 1 

7 235 14 1 - 1 

8 173 10 - - - 

9 213 14 - - - 

10 312 22 - - - 

11 277 16 - - - 

12 880 53 4 3 7 

13 318 25 - 1 1 

14 111 10 - - - 

15 103 7 - - - 

16 195 18 - - - 

      

1-16 i alt 4234 293 7 6 13 

Gennemsnit pr. 

tekst 

264,625 18,313 0,438 0,375 0,812 

Gennemsnit pr. 

sætning 

14,451 - 0,024 0,020 0,044 



 

Figur 3 og 4 viser flere interessante tendenser:

verbalformer i de franske og danske 

markant flere infinitte verbalformer i de franske tekster. Dette unders
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Figur 5. Samlet antal forekomster af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts
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KAPITEL V 

 

SÆTNINGSANALYSE I TEORI OG PRAKSIS 

 

Da vi besluttede os for at bestemme de infinitte verbalformers funktion, havde vi ikke gjort os 

nogen tanker om, hvor meget arbejde dette egentlig indebar. I forbindelse med vores analyse af de 

infinitte verbalformers ledfunktioner er vi stødt på visse vanskeligheder. Vi er dog kommet frem til, 

at de infinitte verbalformer samlet set kun optræder i de følgende fem funktioner: attributiv, 

apposition, frit prædikativ til subjekt (i det følgende benævnt frit prædikativ), prædikatsdel i en 

absolut konstruktion og adverbial. 

 

I de franske tekster har særligt appositionen voldt os problemer, og vi har i visse tilfælde haft 

vanskeligt ved at skelne denne fra attributivet: 

 

(1) Au terme de cette étape, on obtient un liquide chargé de sucre et des cossettes « épuisées » 

appelées « pulpes » utilisées pour l’alimentation animale. (FR 1.2) 

(2) Le sucre encore contenu dans l’eau rejetée par la turbine est également extrait après 2 

nouveaux cycles de cristallisation et turbinage, pour donner des sucres dits de 2e et 3e jet, qui 

sont recyclés. (FR 6.10) 

(3) Il en sort un « jus vert » contenant 16 % de sucre et des pulpes utilisées en alimentation du 

bétail. (FR 9.1). 

(4) Les cossettes épuisées, appelées pulpes sont récupérées pour l’alimentation du bétail. (FR 

26.3) 

 

Vi havde ligeledes vanskeligt ved at skelne appositionen fra det frie prædikativ:  

 

(5) Le camion, chargé de betteraves, passe sur une bascule (poids Brut) et repasse sur la même 

bascule à vide (poids net). (FR 19.2) 

 

Vanskelighederne skyldes, at disse begreber på fransk overlapper hinanden, og der findes da heller 

ikke inden for grammatikkens verden nogen endegyldig løsning på, hvorledes disse størrelser 
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afgrænses i forhold til hinanden. Vi havde ingen vanskeligheder med gerundierne, idet formen altid 

står som adverbial (Rasmussen og Stage 1993:92): 

 

(6) Le jus est porté à ébullition en passant à travers des tubes chauffés par de la vapeur. (FR 2.8) 

 

Vi var heller ikke i tvivl i de tilfælde, hvor den infinitte form optrådte som prædikatsdel i en absolut 

konstruktion: 

 

(7) L’utilisation de la chaux entraînant une calcification du jus, l’élimination des ions calcium 

évite l’encrassage de l’équipement employé lors des étapes ultérieures d’évaporation et de 

cristallisation. (FR 13.6) 

 

Efter at have analyseret de danske sætninger, der indeholder infinitte verbalformer, er vi kommet 

frem til, at de infinitte verbalformer på dansk kun forekommer som attributiv og apposition. Også i 

de danske sætninger voldte det os i visse tilfælde problemer at skelne appositionen fra attributivet: 

 

(8) Saften ledes så igennem nogle specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud over 

metalrammer. (DA 1.1) 

(9) Roesnitterne, indeholdende de resterende 2% af sukkeret, fjernes nu som affald, der f.eks. 

bruges i dyrefoder. (DA 3.1) 

(10) De friske snitter fyldes i fra oven i apparatets nedre ende […] og de tages efter udlugning 

ud ved hjælp af et øsehjul, anbragt i den øvre ende. (DA 12.1) 

(11) Der tilsættes læsket kalk til en alkalitet svarende til 0,5% calciumoxyd. (DA 12.3) 

(12) Herved dannes en fyldmasse bestående af sukkerkrystaller og en omgivende modersirup. 

(DA12.6)  

 

Vores vanskeligheder taget i betragtning har vi fundet det nødvendigt at udarbejde et afsnit, hvor vi 

diskuterer, hvorledes disse begreber defineres i både den franske og den danske grammatik. Dette 

med henblik på at nå frem til en klar afgrænsning af appositionen, attributivet og det frie prædikativ, 

som vi kan anvende i vores sætningsanalyse. Vi vil derfor starte dette afsnit med at undersøge, hvad 

en apposition egentlig er for en størrelse. Efterfølgende vil vi definere appositionen kontra det frie 

prædikativ og appositionen kontra attributivet på fransk. Vi vil også kort redegøre for forskellen 
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mellem appositionen og attributivet på dansk for derefter at sammenholde definitionen af 

apposition, attributiv og frit prædikativ på fransk og dansk. Afslutningsvis vil vi konkretisere vores 

analyse af de 12 ovenstående sætninger ved at illustrere, hvordan vi har anvendt teorien i praksis. 

 

5.1 Sætningsanalyse i teori 

Mange aspekter skal tages i betragtning, når man diskuterer emnet apposition. Den følgende 

diskussion af grammatikkens mange syn på appositionen bør ses i relation til vores emne 

anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i 

danske SugarTexts og vil derfor ikke være udtømmende. Den vil hovedsageligt beskæftige sig med 

de elementer inden for området, som har relevans for vores målformulering. Vi har altså valgt ikke 

at fokusere på de forskellige typer af appositioner, da dette ikke er essentielt for formålet med vores 

speciale. Vi vil derimod primært fokusere på appositionens materiale og dens placering i sætningen 

samt at give et overblik over de dominerende teorier på området for til sidst at tilslutte os en teori, 

som vi kan tage udgangspunkt i vores sætningsanalyse.  

 

5.1.1 Den franske grammatik 

5.1.1.1 Appositionen på fransk 

Appositionen er som bekendt en meget omdiskuteret ledfunktion inden for den franske grammatik. 

Et utal af grammatikere (Davidsen-Nielsen (2001), Forsgren (1993, 2000), Eriksson (2000), Korzen 

(2007), Rioul (1983) og Neveu (1998)) har beskæftiget sig med appositionen i tidens løb og med 

meget forskellige resultater. Overordnet set er de førende grammatikere, der beskæftiger sig med 

appositionen, delt i to lejre. Der er dem, der er tilhængere af en mere snæver definition af størrelsen, 

og som mener, at appositionen udelukkende kan bestå af et nominalt led (Davidsen-Nielsen (2001) 

og Diderichsen (1974: 226)), og så er der dem, der har en mere fri fortolkning af begrebet, og som 

mener, at appositionens materiale ikke er begrænset til nominaludtryk (Korzen (2007), Neveu 

(1998) og Forsgren (1993, 2000)).  

 

Davidsen-Nielsen er en af de grammatikere, der støtter den første teori. Davidsen-Nielsen (2001) 

opererer med to overordnede former for apposition, nemlig centrale tilfælde og ikke centrale 

tilfælde af apposition. De centrale tilfælde kan udelukkende bestå af et substantivsyntagme, 
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hvorimod de ikke centrale tilfælde består af andre konstruktioner f. eks. et adjektiv, et prædikativ 

eller noget helt tredje, der opfører sig som substantivsyntagmer. Ikke langt fra denne opfattelse 

finder vi Diderichsens definition af appositionen. Diderichsen (1974: 226) redegør for, at 

appositionen er en substantivisk størrelse, der fungerer på lige fod med det substantiv, som den 

lægger sig til. Diderichsen og Davidsen-Nielsen mener altså begge, at udelukkende substantiviske 

størrelser kan optræde som apposition.  

 

(1) Le public, mes parents et amis, est toujours de mon côté. (Davidsen-Nielsen 2001) 

(2) Han brugte sin sædvanlige taktik, at tie stille. (Davidsen-Nielsen 2001) 

 

De fleste grammatikere kan blive enige om, at det understregede i (1) står som apposition til 

subjektet le public. Det er et substantivsyntagme, der fungerer som en forklarende parentetisk 

tilføjelse til det led, det lægger sig til, her sætningens subjekt. Der er heller ikke den store uenighed, 

hvad angår (2), som er et eksempel på en apposition, hvis materiale er et infinitivsyntagme. Sværere 

bliver det, når det kommer til adjektiverne: 

 

(3) Le chien, triste et soupçonneux, sortit de la nuit et vint le flairer (Forsgren 1993: 17) 

(4) Gustave, mon frère, a cinq ans (Forsgren 1993: 17) 

 

Forsgren mener, at det understregede i både (3) og (4) fungerer som apposition. Han argumenterer 

for sit synspunkt ved at sammenligne strukturen i de to sætninger; han fastslår, at der ikke eksisterer 

nogen syntaktisk forskel mellem de to sætninger og mener derfor, at triste et soupçonneux har 

samme funktion som mon frère, og at de to størrelser begge står som apposition.  Hans definition af 

appositionen er som følger: "un prédicat externe secondaire de la phrase, déterminant 

sémantiquement le concept du SN fonctionnant comme base, sans restreindre l’extension de celui-

ci " (Noailly 2000: 46). Neveu (1998) tilslutter sig Forsgrens teori om, at adjektiver godt kan stå 

som apposition og fastslår eksistensen af en adjektivisk apposition, der karakteriseres ved at kunne 

placeres tre forskellige steder i sætningen; den kan stå postverbalt (5), den kan stå midt i sætningen 

(6) eller den kan være spidstillet (7) (Eriksson 2000: 214). 

 

(5) Marceline se leva, furieuse (Erikson 2000: 213) 

(6) Marceline, furieuse, se leva (Erikson 2000: 213) 
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(7) Furieuse, Marceline se leva (Erikson 2000: 213) 

Ifølge Forsgren står adjektivet, idet det er adskilt fra sin vært med et komma, som apposition i de tre 

ovenstående eksempler.  

 

5.1.1.2 Appositionen over for det frie prædikativ 

Dog er ikke alle grammatikere enige i, at den adjektiviske apposition kan stå andre steder i 

sætningen end umiddelbart efter det led, den lægger sig til. I Korzen (2007: 23) anføres det, at 

appositionen altid står umiddelbart efter den størrelse, den lægger sig til. Korzen mener, at 

appositionen, ved at være bundet til sin ”vært”, netop adskiller sig fra det frie prædikativ, som kan 

stå på flere positioner i sætningen. Korzen (2007) benytter følgende eksempel til at illustrere sin 

påstand: 

 

(8) Le papier mural, décollé par l’humidité, s’en allait par lambeaux (Korzen 2007: 34) 

 

Ifølge Korzen (2007: 34) er der to mulige fortolkninger af (8). Placeringen af décollé par l’humidité 

gør det svært at afgøre, om der er tale om et frit prædikativ eller om en apposition til subjektet le 

papier mural. Analysen af sætningen afhænger altså af, hvordan den fortolkes i en given kontekst. 

Ser man en relationsetablerende forbindelse i hændelsesforløbet, dvs. man mener, at tapetet hang i 

laser pga. fugtigheden, må det tolkes som et frit prædikativ. Spidsstilles ledet, hersker der ikke 

længere tvivl om den logiske sammenhæng, og analysen er derfor klar: 

 

(9) Décollé par l’humidité, le papier mural s’en allait par lambeaux (Korzen 2007: 34) 

 

Da det frie prædikativ, i modsætning til appositionen, kan flyttes til flere forskellige positioner i 

sætningen, uden at betydningen ændres, beviser (9), at det sagtens kan tolkes som et frit prædikativ. 

Vælger man derimod, at se bort fra førnævnte kausale forbindelse, kan décollé par l’humidité i (8) 

også fortolkes som en apposition til subjektet Le papier mural. En sådan analyse understøttes af det 

faktum, at subjektet og dets apposition kan flyttes til en separat sætning og fungere i en given 

kontekst: 

 

(10) Le papier mural, décollé par l’humidité, il faut le remplacer avant de vendre la maison. 

(Korzen 2007: 34) 
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Vi er enige med Korzen (2007: 34) i, at (8) er et typisk eksempel på den tvetydighed, der gør det 

svært at trække en tydelig grænse imellem appositionen og det frie prædikativ, og derfor ofte lader 

læserens vurdering af konteksten være afgørende for fortolkningen af sætningen.  

 

5.1.1.3 Appositionen over for attributivet 

En anden størrelse, der kan være vanskeligt at adskille fra appositionen, er attributivet. Pedersen, 

Spang-Hansen og Vikner (1980: 13) definerer attributivet som et: ”underordnet led til kernen i et 

substantivsyntagme”, og det illustreres med følgende eksempler: 

 

(11) Une petite fille (Petersen, Spang-Hansen og Vikner 1980: 13) 

(12) Le verre qu’il a renversé était vide (Petersen, Spang-Hansen og Vikner 1980: 13) 

 

Ovenstående eksempler er meget simple, og der er ingen tvivl om, at det understregede i både (11) 

og (12) fungerer som attributiv til kernen i det overordnede substantivsyntagme. Det bliver dog 

straks mere problematisk at skelne attributivet fra appositionen i de mere komplekse strukturer. 

Ifølge Korzen (2007: 6-7) er den væsentligste forskel på appositionen og attributivet, at attributivet 

er en del af det, som det lægger sig til, og ikke kan skilles herfra, hvorimod appositionen er løst 

tilknyttet sin vært og fungerer som forklarende kommentar til denne. Ydermere karakteriseres 

appositionen ofte som værende adskilt fra sit overordnede led ved en pause, i skriften i form af 

komma, tankestreg eller kolon (Pedersen, Spang-Hansen og Vikner (1980)). I nogle tilfælde er det 

ifølge Korzen (2007: 6-7) endda op til den enkelte at bestemme, om der er tale om et attributiv eller 

en apposition: 

 

(13) Nous avons eu affaire à un vendeur têtu, antipathique (Korzen 2007: 7) 

 

Denne sætning illustrerer netop ovennævnte dilemma. Ifølge Korzen (2007: 7) kan man vælge at 

analysere antipathique enten som et attributiv på lige fod med têtu og dermed en del af 

substantivsyntagmet eller som en apposition, der fungerer som en forklarende kommentar til 

substantivsyntagmet, vendeur têtu.  
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5.1.1.4 Sammenfatning 

Som nævnt tidligere kan det være svært at skelne appositionen fra det frie prædikativ og attributivet, 

idet de overlapper hinanden, både hvad angår materiale og funktion. Vi har set på forskellige 

grammatikeres definitioner af de tre størrelser med henblik på at finde frem til den definition, vi vil 

anvende i vores sætningsanalyse. På baggrund af vores undersøgelse vælger vi at anvende Korzens 

teori (Korzen 2007), idet vi finder den mest logisk og i overensstemmelse med vores egen opfattelse 

af de tre størrelser, inden vi startede vores research. Selvom vi har en definition af appositionen at 

forholde os til i vores analysearbejde, er der som nævnt ovenfor tilfælde, hvor der kan være tvivl 

om, hvorvidt en infinit verbalform skal analyseres som en del af et frit prædikativ, en del af en 

apposition eller et attributiv. For at bestemme hvorvidt en størrelse fungerer som frit prædikativ 

eller apposition, vil vi vurdere, om der er tale om en logisk sammenhæng, og i så fald om størrelsen 

kan flyttes til flere forskellige positioner i sætningen. Er der efter vores vurdering logisk 

sammenhæng, og kan størrelsen spidsstilles eller placeres andetsteds i sætningen end umiddelbart 

efter det, som den lægger sig til, mener vi, at der er tale om et frit prædikativ. For at finde ud af om 

den pågældende infinitte verbalform fungerer som apposition eller attributiv, vil vi se på, om det 

pågældende verbal kan betragtes som en del af syntagmet, eller om det er en del af et selvstændigt 

led, der løst knytter en kommentar til syntagmet. Kan det ikke fjernes uden at betydningen ændres, 

vælger vi at analysere det som en del af syntagmet: som attributiv til syntagmets kerne. Kan det 

derimod fjernes uden at betydningen ændres, er det løst knyttet til sætningen, hvad enten det er 

adskilt af kommaer eller ej, og vi vælger at analysere det som apposition. 

 

5.1.2 Den danske grammatik 

5.1.2.1 Appositionen på dansk  

Da det frie prædikativ på dansk ikke finder samme hyppige anvendelse som på fransk, og da vi i 

vores analysearbejde med de danske SugarTexts ikke fandt nogle eksempler på det frie prædikativ, 

har vi valgt at se bort fra denne ledfunktion i nedenstående afsnit. Vi vil derfor blot gennemgå 

appositionen over for attributivet, da det er adskillelsen af disse to led, der i de danske SugarTexts 

har vist sig interessant, selvom analysen af de infinitte verbalformer på dansk har ikke voldt os 

problemer i samme grad som analysen af de franske. Der er dog heller ikke inden for dansk 

grammatik enighed om, hvordan de enkelte ledfunktioner defineres, hvorfor vi har fundet det 

relevant at reservere et særskilt afsnit til at definere appositionen på dansk. Der er på dansk såvel 
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som på fransk to lejre, hvad angår definitionen af appositionen: En række lærebøger Galberg 

Jacobsen (2000: 23), Hansen (2006: 149) og Allan, Holmes og Lundskær-Nielsen (1995: 596) 

beskriver appositionen som værende udelukkende et navnetillæg (adled) til en substantivisk 

størrelse, mens (Paasch Almar 2003: 59) og (Korzen 2007) har en lidt bredere definition, hvilket vi 

vil uddybe nedenfor.  

 

5.1.2.2 Appositionen over for attributivet 

I de danske tekster er det primært de led, der er efterstillet substantivet og knytter en beskrivende 

kommentar hertil, f.eks. relativsætninger, perfektum participiumsyntagmer og præsens 

participiumsyntagmer, der har voldt os problemer. Det kan her være vanskeligt at bestemme, 

hvorvidt konstituenten er en del af substantivsyntagmet og fungerer som attributiv, eller om den er 

et selvstændigt led, der blot knytter en kommentar hertil og dermed fungerer som apposition.  

 

Som allerede nævnt er der i forbindelse med dansk sætningsanalyse en del uenighed omkring 

afgrænsningen af appositionen. Ifølge Allan, Holmes og Lundskær-Nielsen (1995: 596) kan en 

apposition defineres som følger: ”where two consecutive noun phrases separated only by a comma 

describe the same phenomenon, e.g. Ib, min bror, er syg”. Galberg Jacobsen (2000: 23) definerer 

appositionen på følgende måde: ”(navnetillæg): forklarende (parentetisk) tilføjelse til et led, fx 

firmaets direktør i forbindelsen Lars P. Jensen, firmaets direktør”. Hvor førstnævnte definition er 

meget snæver og udelukkende begrænser sig til substantiviske størrelser, nominaludtryk, er Galberg 

Jacobsens (2000) definition noget bredere og knap så specifik.  

 

Efter at have konsulteret en række lærebøger, har vi altså kunnet konstatere, at appositionen 

overvejende, vha. forsimplede eksempler som i ovenstående, defineres som et såkaldt navnetillæg. 

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at ikke alle grammatikere deler denne holdning.  

 

(14) Rene Nielsen, gift med to små børn, underviser i sport i dag (Korzen 2007: 31) 

 

Det understregede i (14) er i denne sammenhæng et interessant eksempel, da det ikke er en 

substantivisk størrelse, der angiver det samme som sin vært og derfor, ifølge førstnævnte gruppe af 

lærebøger, ikke opfylder kriterierne for en apposition. En mere nuanceret definition på appositionen 

finder vi hos Korzen (2007), som ikke enig i denne forsimpling, men derimod redegør for, at 
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appositionen ikke blot begrænser sig til substantiviske størrelser, men også kan udgøres af f.eks. et 

perfektum participium syntagme som i (14).  

 

Ifølge Korzen (2007: 38) er det ikke muligt at komme med en udtømmende definition på materialet 

til en apposition på dansk. Korzen (2007) mener, at substantivsyntagmer og parentetiske 

relativsætninger altid kan udgøre materialet i en apposition, hvorimod der ved andre konstituenter, 

som f.eks. præsens eller perfektum participiumsyntagmer kan opstå tvivl, og man er derfor, som på 

fransk, nødt til at se nærmere på det semantiske indhold i sætningen for at bestemme, hvorvidt 

konstituenten skal analyseres som en apposition eller som et attributiv. Kan det ikke fjernes uden at 

betydningen ændres, er det en del af syntagmet og må analyseres som attributiv til syntagmets 

kerne. Kan det derimod fjernes, uden at betydningen ændres, er det løst knyttet til sætningen, hvad 

enten det er adskilt af kommaer eller ej, og må analyseres som apposition.  

 

5.1.2.3 Sammenfatning 

Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at der heller ikke inden for den danske grammatik eksisterer 

et sæt klare regler, som bestemmer, hvor grænsen trækkes imellem en apposition og et attributiv, og 

det kan derfor til tider analyseres som begge dele afhængigt af de øjne, som læser teksten. Set i lyset 

af vores gennemgang af forskellige grammatikeres syn på appositionen, vælger vi at tilslutte os 

Korzens (2007) mere brede definition af appositionen. Vi finder det desuden mest hensigtsmæssigt 

at operere med samme definition af appositionen i vores analyse af de infinitte verbalformer i både 

de franske og de danske SugarTexts, da dette efterfølgende vil give os et bedre 

sammenligningsgrundlag i vores videre arbejde.  

 

5.2 Sætningsanalyse i praksis 

Vi vil i dette afsnit beskrive, hvordan vi har anvendt vores teori om sætningsanalyse i praksis. Dette 

ved at beskrive og forklare vores analyse af de syv franske og fem danske sætninger, som vi 

indledningsvis brugte til at illustrere de problemer, som vi er stødt på i vores analyse af 

sætningerne. Vi vil starte med at beskrive analysen af de franske sætninger og herefter analysen af 

de danske. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vores analyse af de infinitte verbalformer har vist, at 
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formerne optræder på mange forskellige niveauer i de enkelte tekster8. Til bestemmelsen af de 

infinitte verbalformers funktion vil vi først og fremmest analysere sætningerne i primære 

sætningsled. Har den pågældende infinitte verbalform ingen ledfunktion på det primære 

sætningsniveau, vil vi se på hvilken rolle, den pågældende form har i det umiddelbart overordnede 

syntagme.  

 

Vi har valgt at lave en funktionsbaseret sætningsanalyse, idet vi vil benytte vores resultater til at 

undersøge, hvilken indflydelse de infinitte verbalformers ledfunktion har på sætningsstrukturen i de 

franske og danske tekster. Da kvaliteten af sprog og syntaks i teksterne er noget svingende, og 

tegnsætningen ikke er konsekvent, har vi i flere tilfælde været nødt til at lade vores analyse af de 

infinitte verbalformers ledfunktion være bestemt af vores egen fortolkning af, hvordan den enkelte 

sætning skal forstås.  

 

5.2.1 De franske sætninger 

 

(1) Au terme de cette étape, on obtient un liquide chargé de sucre et des cossettes « épuisées »  

appelées « pulpes » utilisées pour l’alimentation animale. (FR 1.2) 

 

I (1) er der tre forekomster af den infinitte verbalform perfektum participium. Chargé de sucre har 

her attributiv funktion i det overordnede substantivsyntagme med liquide som kerne. Den infinitte 

verbalform er en integreret del af det overordnede syntagme, idet den ikke uden videre kan fjernes, 

uden at indholdet ændres. Det er ikke bare en væske, men en sukkerholdig væske, der er resultatet. 

Appelées ”pulpes” er et klassisk eksempel på en apposition: betydningsmæssigt kan der sættes 

lighedstegn mellem appositionen og den enhed, som den lægger sig til, nemlig cossettes 

”épuisées”, og samtidig kan det fjernes fra sætningen, uden at betydningen ændres. Det samme gør 

sig gældende for det sidste tilfælde, der ligeledes kan fjernes, uden at sætningen ændrer betydning, 

dog kan der ikke sættes lighedstegn mellem de to enheder. Utilisées pour l’alimentation animale 

tilføjer derimod ny information, men har kun en løs tilknytning til det overordnede 

substantivsyntagme og står derfor som apposition. 

                                                 
8 Vi har i flere tilfælde været nødt til at gå langt ned i de enkelte syntagmer, for at bestemme de enkelte verbalformers 
ledfunktion. Dette er dog ikke noget vi vil uddybe eller beskæftige os ydereligere med i denne opgave, da det ingen 
betydning har for vores videre analyse. 
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(2) Le sucre [encore contenu dans l’eau rejetée par la turbine] est également extrait après 2 

nouveaux cycles de cristallisation et turbinage, pour donner des sucres dits de 2e et 3e jet, qui 

sont recyclés. (FR 6.10) 

 

Også her er der tre perfektum participier, og de har alle sammen attributiv funktion. Contenu er 

attributiv i det overordnede substantivsyntagme med sucre som kerne. To niveauer under har vi 

rejetée par la turbine, der fungerer som attributiv til l’eau - kernen i det substantivsyntagme, der på 

andet niveau er styrelse i et præpositionssyntagme, som er attributiv til kernen i det overordnede 

substantivsyntagme og sætningens subjekt. Til sidst har vi dits, som lægger sig attributivt til sucres. 

Dits lægger sig her tæt op af sucres og fungerer som en del af det overordnede syntagme og er 

derfor ikke et selvstændigt led. 

 

(3) Il en sort un « jus vert » contenant 16 % de sucre et des pulpes utilisées en alimentation du 

bétail. (FR 9.1). 

 

Denne sætning indeholder to infinitte verbaler, et præsens participium og et perfektum participium. 

Il fungerer som foreløbigt subjekt, og contenant 16 % de sucre er attributiv til ”jus vert”, som er 

kernen i det substantivsyntagme, der fungerer som egentligt subjekt, når man analyserer i primære 

sætningsled. Man kunne argumentere for, at det også kan analyseres som apposition, men vi mener, 

at det her er så tæt knyttet til kernen, idet det beskriver en egenskab og dermed ikke er et 

selvstændigt led. Derimod er utilisées en alimentation du bétail løst knyttet til pulpes, og selvom det 

tilfører ny information, ændrer det ikke sætningens betydning og må derfor være apposition. 

 

(4) Les cossettes épuisées, appelées pulpes sont récupérées pour l’alimentation du bétail. (FR 

26.3) 

 

Det infinitte verbal i denne sætning er endnu et perfektum participium. Der kan endnu en gang 

sættes lighedstegn mellem det infinitte verbal og sætningens subjekt, som det lægger sig til. At 

appelées pulpes er løst knyttet til subjektet understøttes ydermere af, at det er adskilt herfra af et 

komma. 
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(5) Le camion, chargé de betteraves, passe sur une bascule (poids Brut) et repasse sur la même 

bascule à vide (poids net). (FR 19.2) 

 

Der er i (5) tale om et frit prædikativ til sætningens subjekt, le camion. Som vi beskrev det i 5.1.1.2 

om appositionen og det frie prædikativ, adskiller det frie prædikativ til subjektet sig fra 

appositionen, som altid står umiddelbart efter det led, som den lægger sig til. Det frie prædikativ 

udmærker sig ved at kunne stå på flere forskellige pladser i en sætning, uden at sætningens 

betydning ændres, og da chargé de betteraves kan spidsstilles, uden at meningen ændres, er det her 

frit prædikativ til sætningens subjekt. 

 

(6) Le jus est porté à ébullition en passant à travers des tubes chauffés par de la vapeur. (FR 2.8) 

 

Gerundier står som bekendt altid som adverbial (Rasmussen og Stage 1993: 92), og der er her tale 

om et mådesadverbial, der beskriver måden, hvorpå saften bringes i kog. Chauffés par de la vapeur 

er en del af adverbialet og fungerer som attributiv til tubes, som er kernen i det umiddelbart 

overordnede substantivsyntagme. 

 

(7) L’utilisation de la chaux entraînant une calcification du jus, l’élimination des ions calcium 

évite l’encrassage de l’équipement employé lors des étapes ultérieures d’évaporation et de 

cristallisation. (FR 13.6) 

 

(7) indeholder to infinitte verbaler, nemlig et præsens og et perfektum participium. Her udgør 

entraînant prædikatsdelen i en absolut konstruktion, der i sætningen optræder som et 

årsagsadverbial (Rasmussen og Stage 1993: 91). Employé fungerer her som attributiv til 

équipement, der er kerne i det umiddelbart overordnede substantivsyntagme. 

 

5.2.2 De danske sætninger 

 

(8) Saften ledes så igennem nogle specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud over 

metalrammer. (DA 1.1) 
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(8) indeholder to infinitte verbaler. Indeholdende poser af klæde og trukket ud over metalrammer 

står samlet set som apposition til specielle filtre, der står umiddelbart foran. De specielle filtre 

udgøres af poser af klæde, der er trukket ud over metalrammer; der kan altså sættes lighedstegn 

mellem de to enheder, og det er derfor en apposition. Går vi ned i appositionen, finder vi trukket ud 

over metalrammer, der på et underordnet niveau er attributiv til klæde, som er kerne i det 

overordnede substantivsyntagme. 

 

(9) Roesnitterne, indeholdende de resterende 2% af sukkeret, fjernes nu som affald, der f.eks. 

bruges i dyrefoder. (DA 3.1) 

 

Analyseres (9) uden hensyntagen til konteksten, vil man højst sandsynligt mene, at indeholdende de 

resterende 2% af sukkeret fungerer som en apposition, idet det umiddelbart virker løst knyttet til 

sætnings subjekt, roesnitterne. Men for at bestemme præsens participiets ledfunktion, er man i dette 

tilfælde nødt til at se på sætningen i forhold til den foregående sætning i teksten, der lyder: ”Denne 

sukkersaft indeholder 98% af sukkeret i roerne”. Her er nemlig en logisk sammenhæng mellem de 

98%, der nævnes i sætningen før, og de 2%, der nævnes i (9), derfor er det ikke, som man 

umiddelbart kunne antage, løst tilknyttet subjektet, og det må altså analyseres som attributiv. 

 

(10) De friske snitter fyldes i fra oven i apparatets nedre ende […] og de tages efter udlugning 

ud ved hjælp af et øsehjul, anbragt i den øvre ende. (DA 12.1) 

 

I (10) er perfektum participiet kerne i et infinit verbalsyntagme, der fungerer som apposition til 

øsehjul. Det er ifølge vores analysekriterier en apposition, fordi det kan fjernes fra sætningen, uden 

at betydningen ændres. 

 

(11) Der tilsættes læsket kalk til en alkalitet svarende til 0,5% calciumoxyd. (DA 12.3) 

 

Præsens participiet i (11) er kerne i et infinit verbalsyntagme, der står som attributiv til alkalitet, da 

det ikke kan udelades, uden at information går tabt. 

 

(12) Herved dannes en fyldmasse bestående af sukkerkrystaller og en omgivende modersirup. 

(DA 12.6)  
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I (12) er der tale om en præsens participium. Fyldmasse står i ubestemt form, og bestående af 

sukkerkrystaller og en omgivende modersirup kan ikke fjernes, idet den første del af sætningen ikke 

kan stå alene. Bestående af og resten af sætningen fungerer dermed som attributiv til kernen 

fyldmasse i det overordnede substantivsyntagme, der er objekt i sætningen. 

 

De infinitte verbalformers ledfunktioner i de franske og danske SugarTexts fordeler som anført i 

nedenstående figurer: 

 

Figur 9. Funktionsbaseret opdeling af infinitte verbalformer i franske SugarTexts 

Franske 

SugarTexts 
Attributiv Apposition Frit Prædikativ 

til Subjekt 
Adverbial Prædikatsdel i 

absolut 

konstruktion 

      

Perfektum 

participium 
99 54 26 - 1 

Præsens 

participium 
44 - - - 3 

Gerundium - - - 13 - 

 

  
Figur 10. Funktionsbaseret opdeling af infinitte verbalformer i danske SugarTexts 

Danske 

SugarTexts 
Attributiv Apposition Frit Prædikativ 

til Subjekt 
Adverbial Prædikatsdel i 

absolut 

konstruktion 

      

Perfektum 

participium 
3 4 - - - 

Præsens 

participium 
3 3 - - - 

Gerundium - - - - - 

 

Figur 9 og 10 bekræfter, at antallet af infinitte verbalformer er langt større i de franske SugarTexts. 

Det er værd at bemærke, at de danske infinitte verbalformer udelukkende optræder som attributiv 

og apposition, hvorimod de franske både står som attributiv, apposition, frit prædikativ, adverbial 

og prædikatsdel i absolut konstruktion. Det er interessant at bemærke, at netop appositionen og det 

frie prædikativ, der begge optræder mange gange i de franske tekster, er ledfunktioner, der er 

medvirkende til at skabe en hypotaktisk tekststruktur. Dette fænomen vil vi naturligvis se nærmere 

på i vores analyse, hvor vi desuden vil undersøge de strukturelle forskelle, der findes i den franske 
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og danske sprogbrug i SugarTexts. Forud for denne analyse har vi dog fundet det interessant og 

nødvendigt at systematisere vores forekomster yderligere for at undersøge, om der eksisterer en 

sammenhæng mellem ledfunktioner og typer af verber. Vi har allerede bestemt forekomsternes 

ledfunktioner (se kapitel V) og vil nu foretage en kategorisering af verberne, hvor vi vil opdele 

verberne i tre kategorier, som præsenteres i det følgende kapitel. 
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KAPITEL VI 

 

KATEGORISERING AF VERBERNE 

 

Vi vil understrege, at formålet med dette kapitel ikke er at lave en tilbundsgående semantisk 

analyse, men derimod at kategorisere vores forekomster med henblik på at skabe et godt grundlag 

for en systematisk analyse. Til denne klassificering af verberne har vi valgt at lade os inspirere af 

(Jansen 1999), der i sin afhandling, hvor hun sammenligner russiske og danske frøhistorier, tager 

udgangspunkt i Per Durst-Andersens teorier om bl.a. verbalkategorier. Grunden til at vi har valgt 

netop Durst-Andersen, er, at hans tredeling af verberne (tilstande, aktiviteter og processer) passer 

godt på vores tekster, der beskriver processen i sukkerproduktionen. Vi vil starte med at redegøre 

for Durst-Andersens tredeling, derefter se på den gennem Herslund (1997) for til sidst at tilpasse 

den vores formål. Til sidst vil vi benytte eksempler fra vores franske SugarTexts korpus til at 

illustrere vores inddeling. Vi skal understrege, at vi tager udgangspunkt i de franske tekster, da 

vores analyse er baseret på de franske verber. De danske verber vil altså ikke være genstand for en 

kategorisering i dette kapitel. Ydermere skal det nævnes, at vi i forbindelse med inddelingen af 

verberne i vores tre kategorier vil kategorisere verberne efter den betydning, de tager i de franske 

SugarTexts. 

 

6.1 De franske verber 

Durst-Andersens teori om verbalkategorier tager udgangspunkt i hans opfattelses af situationstyper, 

og han inddeler dem overordnet set i to typer: simple situationer, som tilstande og aktiviteter, og 

komplekse situationer, som begivenheder og processer (Jansen 1999: 57). 

 

”Durst-Andersens skelnen mellem simple og komplekse situationer baserer sig på visuel 

perception: på vores opfattelse af situationer i virkeligheden som billeder med en figur og en 

grund. SIMPLE KONSTRUKTIONER kan opfattes/identificeres perceptuelt som ét billede: 

tilstande som stabile billeder, dvs. en stillestående figur mod en grund; aktiviteter som ustabile 

billeder, dvs. en figur i bevægelse mod en grund. KOMPLEKSE SITUATIONER, derimod, 

består af to indbyrdes forbundne situationer: en aktivitet og en tilstand, der tilsammen udgør en 
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handling, et mentalt konstrukt der i [sic] ekstralinvistiske [sic] verden, ’ude i virkeligheden’, vil 

manifestere sig enten som en begivenhed, dvs. en tilstand(sændring) forårsaget af en aktivitet 

eller som en proces, dvs. en aktivitet der har til hensigt at forårsage en tilstand(sændring). 

Begivenheder og processer er ikke situationer, og kan i modsætning til tilstande og aktiviteter 

ikke ’ses’. Det vi ser er en tilstandssituation eller en aktivitetsssituation [sic], og kun i kraft af 

vores viden om verden og vores deraf afledte mentale repræsentationer, er vi i stand til at 

identificere disse som forskellige manifestationer af en handling (…)” (Jansen 1999: 47). 

 

Herslund (1997) tager Durst-Andersens tredelingsteori et skridt videre og benytter den til at se på de 

franske verber. Han inddeler verberne i to overkategorier nemlig [+homogen] og [-homogen] eller 

heterogen. I den første gruppe finder vi tilstands- og aktivitetsverberne og i den anden 

aktionsverberne, som svarer til Durst-Andersens handlingsverber. Ifølge Herslund beskriver 

tilstands- og aktivitetsverberne homogene situationer, dvs. at de alene kan betyde det samme som 

helheden i modsætning til aktionsverberne, der beskriver overgange og ændringer. Aktionsverberne 

er heterogene, idet de udgøres af to homogene situationstyper, en aktivitet og en tilstand. Dette 

illustrerer Herslund (1997: 48) som følger: 

 

Aktion (heterogen) 

 

 

 

Aktivitet (homogen)   Tilstand (homogen) 

 

Aktionsverberne kan enten bestå af en tilstand efterfulgt af en aktivitet eller af en aktivitet efterfulgt 

af en tilstand. 

 

Herslund forklarer videre, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at gå ned i den enkelte 

sætning for at bestemme, hvorvidt et verbum er en tilstand vs. en aktivitet eller en aktivitet vs. en 

aktion, idet adverbialer og objekt tilknyttet transitive verber kan være med til at bestemme verbets 

betydning. Dette vil vi dog ikke gøre i vores analyse, da det ikke har nogen egentlig relevans for 

vores undersøgelse af, hvordan de infinitte verbalformer anvendes på fransk kontra dansk. Vi vil 

derimod forsøge at tilpasse de tre overkategorier vores formål: at vurdere, hvordan verberne 

benyttes i beskrivelsen af sukkerproduktionen. De verber, der i vores tekster forekommer i infinitte 
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former, falder ikke altid naturligt inden for en af de tre kategorier, og vi har derfor valgt en lidt 

anden vinkel til vores verbalkategorisering. For at skabe det bedste sammenligningsgrundlag til 

vores formål, har vi valgt at tilpasse definitionerne på Durst-Andersens tre grundkategorier for 

derved gøre dem til vores egne og dermed mere anvendelige til vores formål. Vi har i den 

forbindelse valgt at udvide overbegreberne således:  

 

6.1.1 Tilstand/beskrivelse  

Hvor Durst-Andersen definerer tilstande ”som stabile billeder, dvs. en stillestående figur mod en 

grund” (Jansen 1999: 47), har vi valgt at gøre definitionen en anelse bredere, således at den i større 

udstrækning kan anvendes direkte på de verber, som typisk findes i de franske SugarTexts. Da flere 

af vores verber hverken falder ind under kategorierne aktivitet/transport eller aktion/proces, som vi 

definerer dem, har vi valgt at udvide definition til ikke kun at omfatte tilstande i egentlig forstand, 

men også at omfatte det, som enten beskriver en stillestående situation eller en egenskab, f.eks. de 

verber vi her har valgt at benævne ”kalde” og ”indeholde”-verber.  

 

(1) Une fois propres, les betteraves sont découpées en fines lanières appelées "cossettes". (FR 

1.1) 

(2) On obtient d'une part un jus limpide contenant le sucre ("jus clair") et d'autre part le 

carbonate de chaux contenant les impuretés ("écumes"). (FR 2.6) 

(3) Les « eaux-mères » ou « égouts pauvres» composés d'eau, de sucre et de quelques 

impuretés, contiennent encore beaucoup de sucre. (FR 19.19) 

 

(1) er et eksempel på et ”kalde”-verbum, der bruges til at beskrive det led, som det lægger sig til. I 

(2) og (3) bruges verbet til at beskrive en egenskab og er et såkaldt ”indeholde”-verbum. Ved 

tilstands- og beskrivelsesverber forstås her i efterfølgende tekst de verber, der ikke beskriver noget i 

bevægelse, noget dynamisk, men derimod beskriver noget stillestående f.eks. en egenskab. 

 

6.1.2 Aktivitet/transport 

Ifølge Durst-Andersen er en aktivitet: ”ustabile billeder, dvs. en figur i bevægelse mod en grund” 

(Jansen 1999: 47). For at tilpasse den SugarTexts verberne og for klart at skelne mellem aktiviteter 

og aktioner har vi valgt at udvide denne kategori til også at omfatte transportverber, dvs. verber, der 
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transporterer en genstand fra ét punkt til en andet, men uden at den pågældende genstand undergår 

ændringer.  

 

(4) C'est la "carbonatation", qui provoque la précipitation de la chaux (sous forme de carbonate 

de chaux), entraînant avec elle les impuretés. (FR 2.4) 

(5) Le jus est porté à ébullition en passant à travers des tubes chauffés par de la vapeur. (FR 2.8) 

(6) Acheminées sur tapis roulant, les cossettes sont immergées dans un diffuseur, où elles sont 

transportées en sens inverse d’un courant d’eau chaude qui s’enrichit du sucre qu’elles 

contiennent. (FR 3.3) 

 

(4) beskriver en aktivitet; der foregår noget, men det er ikke tale om et overgangsskifte fra en 

tilstand til en anden, men blot en passiv handling dvs. en aktivitet. (5) fortæller, hvordan le jus 

(saften) bringes i kog ved at blive transporteret gennem nogle rør, og det sidste eksempel (6) er også 

et transport-verbum og indikerer, at roerne transporteres på et tapis roulant (transportbånd).  Det vil 

altså sige, at aktivitetsverber er de verber, der beskriver en aktivitet, f.eks. transporten af en 

genstand fra ét punkt til et andet, men som ikke skaber nogen ændring i genstandens tilstand. I 

denne kategori findes de verber, der ikke begrænser sig til at beskrive, som det er tilfældet med 

tilstandsverberne, men som heller ikke beskriver en proces. Man kan sige, at disse verber beskriver 

en slags passiv handling. Disse verber forekommer ofte mellem processerne i sukkerproduktionen, 

dvs. de leder ofte fra en proces til den næste. 

 

6.1.3 Aktion/proces 

Handlingen beskrives af Durst-Andersen som: ”(…) en aktivitet og en tilstand, der tilsammen udgør 

en handling (…) der (…) vil manifestere sig enten som en begivenhed (…) eller som en proces 

(…)”(Jansen 1999: 47). Vi har valgt at udvide denne definition og medtage procesverber, dvs. 

verber, der bruges til at beskrive de processer, som sukkerroen undergår, fra den høstes, og til den 

kommer ud i butikken; altså når f.eks. roen, melassen eller tyksaften undergår en ændring via et 

aktions-/procesverbum eller et andet verbum, der medfører en ændring af en tilstand. 

 

(7) Les cristaux de sucre sortant de ce premier cycle cristallisation/turbinage ou premier "jet" 

sont naturellement blancs. (FR 2.13) 
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(8) Récoltées dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la sucrerie, les 

betteraves sont stockées, puis acheminées vers le lavoir. (FR 6.1) 

(9) Le sucre est extrait par diffusion, dans en appareil travaillant en continu, de la racine 

découpée en cossettes. (FR 7.1) 

 

(7) er et eksempel på et verbum, der medfører en ændring af en tilstand, idet sukkerkrystallerne 

kommer ud af turbinen og har gennemgået en forandring undervejs, i modsætning til (6) hvor roerne 

bliver transporteret fra ét punkt til et andet, uden de forandres. I (8) og (9) er verberne typiske 

procesverber: det at høste sukkerroerne (8) medfører en ændring af roens tilstand, idet den bliver 

afskåret fra sin næringskilde og ikke længere kan vokse; (9) beskriver en af de processer, roerne 

skal igennem undervejs, roen går fra at være en hel roe til at udgøre flere snitter. Aktions-

/procesverber er altså de verber, der bruges til at beskrive de processer, som roen undergår, og som 

medfører en ændring af roens tilstand. 
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Figur 11. Klassifikation af de verber, der forekommer i infinitte verbalformer i franske SugarTexts 

Tilstand/beskrivelse Aktivitet/transport Aktion/proces 

appeler 
attendre 
charger de 

composer de 

comprendre 

constituer 
contenir 
correspondre à 

désigner 

dire/dire de 

diviser en 

donner 
équiper 

former de 

grouper en 

provenir de 

reposer, se ~ 

résulter de 

situer 
titrer 
veiller 

accrocher 
accumuler 
acheminer 
adsorber 
aider 
amener 
baigner 
décharger 
développer 
devenir 
employer 
enrober 
entourer 
entrainer 
envelopper 
fonctionner 
mener 
obtenir 
passer 
peser 
plonger 
prélever 
recueillir 
récupérer 
rejeter 
retenir 
servir 
soumettre 
soutirer 
tourner 
travailler 
traverser 
utiliser 
verser 

additionner 
alimenter en 
arracher 
arriver 
carbonater 
chauffer 
concentrer 
consommer 
cristalliser 
débarrasser 
découper 
diluer 
disperser 
éliminer 
épuiser 
évaporer 
extraire 
filtrer 
laver 
mélanger 
porter à ébullition 
précipiter 
provoquer 
récolter 
refroidir  
refroidir, se ~ 
sécher 
séparer 
sortir 
stocker 
tamiser 
vaporiser 
vider 
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KAPITEL VII   

 

DE INFINITTE VERBALFORMERS ANVENDELSE I FRANSKE OG DANSKE 

SUGARTEXTS 

 

I de to følgende kapitler vil vi med udgangspunkt i vores eksempler fra SugarTexts kortlægge de 

infinitte verbalformers anvendelse på fransk og dansk. Dette med henblik på at belyse eventuelle 

forskelle i sætningsstrukturen i henholdsvis franske og danske SugarTexts. Dersom vores analyse 

har vist, at antallet af forekomster af infinitte verbalformer er langt mindre i de danske tekster end i 

de franske, vil en analyse udelukkende baseret på forekomsterne af infinitte verbalformer i de to 

korpusser være utilstrækkelig til at danne baggrund for en sammenligning af sætningsstrukturen. 

Derfor vil vores analyse tage udgangspunkt i de franske verber, og ud over at sammenligne med de 

danske forekomster, vil vi sammenholde de franske forekomsters anvendelse med ækvivalerende - 

og ikke nødvendigvis infinitte - verber og udtryk i de danske tekster. Dette med henblik på at 

undersøge, hvorledes anvendelsen af infinitte verbalformer påvirker sætningsstrukturen på fransk 

og dansk, samt hvordan de samme situationer udtrykkes på de to sprog ved hjælp af hypo- og 

parataktiske konstruktioner.  

 

Vi vil gøre opmærksom på, at strukturen i kapitlerne IIIV Perfektum participium og IV Præsens 

participium ikke vil være fuldstændig identisk, da formerne ikke anvendes og opfører sig ens. Det 

vil altså helt naturligt være forskellige elementer, der lægges vægt på i de to følgende kapitler. Dog 

har vi, af hensyn til flowet i opgaven, valgt at opbygge kapitlerne efter samme model: vi vil starte 

med kort at redegøre for den generelle anvendelse af formerne på fransk og dansk. Derefter vil vi 

med udgangspunkt i de infinitte verbalformers ledfunktioner gennemgå et repræsentativt udpluk af 

et eller flere eksempler fra verbalkategorierne tilstand/beskrivelse, aktivitet/transport og 

aktion/proces, for til sidst at samle de enkelte kapitlers tendenser op i to delkonklusioner.  
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KAPITEL VIII 

 

PERFEKTUM PARTICIPIUM 

 

8.1 Perfektum participium på fransk 

Perfektum participium er den form, der på fransk kaldes participe passé, og den dannes ved at 

tilføje endelserne -é (1.bøjning), -i (2. bøjning) og -u (3.bøjning) til verbets stamme. Det skal 

nævnes, at der findes uregelmæssige verber, der ikke følger de regelmæssige verbers 

bøjningsmønstre. Perfektum participium kan på fransk anvendes på følgende måder:  

 

a) kerne i substantivsyntagme 

b) kerne i verbalsyntagme 

c) kerne i infinit verbalsyntagme (perfektum participiumsyntagme) 

 

Kerne i substantivsyntagme 

Perfektum participium kan stå som kerne i et substantivsyntagme og altså substantiveres. Denne 

anvendelse ses relativt ofte på fransk, og ses ofte brugt om grupper af personer, der således 

karakteriseres ved verbets aktivitet. Disse participier betragtes som fuldgyldige substantiver på lige 

fod med andre substantiver i det franske sprog.  

 

Kerne i verbalsyntagme 

Den hyppigste anvendelse af formen er som hovedverbal i en sammensat form med hjælpeverberne 

avoir og être, men den forekommer også i f.eks. refleksive konstruktioner og ved forbindelsen faire 

+ infinitiv.  

 

Kerne i infinit verbalsyntagme (perfektum participiumsyntagme) 

Den sidste anvendelse er den, hvor participiet fungerer som kerne i et perfektum 

participiumsyntagme. Dette syntagme består af en kerne, der udgøres af participiet, og eventuelt 

tilknyttede led. Syntagmet kan, med undtagelse af et subjekt, indeholde de samme led som en 

sætning. Perfektum participiumsyntagmet kan altså betragtes som en slags reduceret sætning. 

Syntagmet kan optræde i en række ledfunktioner i en sætning, hvoraf de vigtigste er attributiv, 
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prædikativ, apposition, frit prædikativ og prædikatsdel i en absolut konstruktion. Attributivet er 

altid en del af det overordnede substantivsyntagme og kan stå umiddelbart før og efter kernen i det 

overordnede substantivsyntagme. Når attributivet er et perfektum participium, er det dog altid 

efterstillet. Attributivet bruges til at beskrive den nominelle størrelse, som det lægger sig til. 

Syntagmet forekommer i konstruktioner med f.eks. être og appeler som subjekts- eller 

objektsprædikativ og fungerer adjektivisk. Optræder syntagmet som apposition, kan det betragtes 

som en slags reduceret relativsætning og bruges til at komme med uddybende kommentarer til det 

substantivsyntagme, som det lægger sig til. Det frie prædikativ er et led, der er løst knyttet til enten 

subjektet, objektet eller hele sætningen, og perfektum participiet bruges her som en slags reduceret 

ledsætning. Participiumsyntagmet kan ydermere udgøre prædikatsdelen i en absolut konstruktion, 

der kan udtrykke nærmere omstændigheder, som fortidighed, årsag eller betingelse (Stage og 

Rasmussen 1993: 97).  

 

8.2 Perfektum participium på dansk 

På dansk kaldes perfektum participium kort tillægsform og dannes ved at tilføje -t eller -et til 

verbets stamme alt afhængigt af verbets bøjning. Formen kan på dansk anvendes som: 

 

a) kerne i finit verbalsyntagme 

b) kerne i adjektivsyntagme 

c) kerne i infinit verbalsyntagme 

 

Anvendelsen af perfektum participium i et finit verbalsyntagme er denne forms primære funktion, 

og når den fungerer som hovedverbal, er det ofte sammen med et af hjælpeverberne have og være, 

men det kan også sammen med blive danne det, der kaldes en blive-passiv. Herudover kan formen 

fungere som attributivt adjektiv, dvs. som kerne i et adjektiv syntagme, da en del adjektiver er afledt 

af perfektum participier. Formen kan desuden være kerne i et perfektum participium syntagme. Når 

et perfektum participium på dansk står som attributiv til et overordnet substantivsyntagme, bruges 

det til at beskrive den nominelle størrelse, som det lægger sig til, og er en slags reduceret 

relativsætning. Som apposition fungerer syntagmet som en løst tilknyttet, forklarende tilføjelse til 

det substantivsyntagme, som det lægger sig til. Når perfektum participium står som frit prædikativ 



 

på dansk, er det altid deskriptivt og anvendes til at knytte en kommentar til enten subjektet, 

objektet9 eller hele sætningen.  

 

8.3 Perfektum participium i franske og danske 

I dette afsnit vil vi illustrere fordelingen af forekomster af 

franske og danske SugarTexts. 

  

Figur 12. Procentvis fordeling af perfektum participiernes 

ledfunktioner i franske SugarTexts 

 

Figur 12 viser hvilke ledfunktioner perfektum par

i alt 180 perfektum participium

attributiv i et overordnet substantivsyntagme. Lige 

apposition, 14,44% står som frit prædikativ til subjekt og ca. en halv procent (0,56%) fungerer som 

prædikatsdel i en absolut konstruktion.

 
I figur 13 ses fordelingen af perfektum participium

syv forekomster i de danske tekster

apposition og tre (42,86%) står som attributiv i et overordnet substantivsyntagme

                                                 
9 http://www.teksten-og-ordet.dk/grammatik1.htm
 

5530

14,44 0,56

er det altid deskriptivt og anvendes til at knytte en kommentar til enten subjektet, 

8.3 Perfektum participium i franske og danske SugarTexts 

I dette afsnit vil vi illustrere fordelingen af forekomster af perfektum participier

Procentvis fordeling af perfektum participiernes 

 

Figur 13. Procentvis fordeling af perfektum participiernes 

ledfunktioner i danske SugarTexts

viser hvilke ledfunktioner perfektum participierne udfylder i de franske 

i alt 180 perfektum participiumsyntagmer i de franske tekster. Over halvdelen (55%) 

attributiv i et overordnet substantivsyntagme. Lige under en tredjedel (30%) fungerer som 

år som frit prædikativ til subjekt og ca. en halv procent (0,56%) fungerer som 

prædikatsdel i en absolut konstruktion. 

fordelingen af perfektum participiumsyntagmer i de danske tekster. Der er kun i alt 

forekomster i de danske tekster, og disse fordeler sig på to ledfunktioner: fire (57,14%) står som 

%) står som attributiv i et overordnet substantivsyntagme

ordet.dk/grammatik1.htm 

attributiv

apposition

frit prædikativ 
til subjekt

prædikatsdel i 
absolut 
konstruktion

42,86

57,14

63 

er det altid deskriptivt og anvendes til at knytte en kommentar til enten subjektet, 

perfektum participier i henholdsvis 

. Procentvis fordeling af perfektum participiernes 

ledfunktioner i danske SugarTexts 

 

ticipierne udfylder i de franske SugarTexts. Der er 

i de franske tekster. Over halvdelen (55%) står som 

under en tredjedel (30%) fungerer som 

år som frit prædikativ til subjekt og ca. en halv procent (0,56%) fungerer som 

nske tekster. Der er kun i alt 

ig på to ledfunktioner: fire (57,14%) står som 

%) står som attributiv i et overordnet substantivsyntagme 

42,86
attributiv

apposition



 64 

8.4 Anvendelsen af perfektum participium i de franske og danske SugarTexts samt 

ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts 

 
Analysen vil være bygget op omkring de ledfunktioner, hvori vi finder perfektum participierne i de 

franske SugarTexts. Under hver ledfunktion vil vi gennemgå et udvalgt verbum fra hver af de tre 

verbalkategorier og sammenholde disse med de tilsvarende verber og/eller udtryk i de danske 

tekster for at undersøge, hvordan det samme udtrykkes på de to sprog. Vi har, så vidt det har været 

muligt, valgt nogle af de hyppigst forekommende franske verber, idet vi, med udgangspunkt i vores 

eksempler, ønsker at opnå et så velunderbygget resultat som muligt. Dog har det også været af 

betydning for udvælgelsesprocessen, hvorvidt vi har kunnet finde ækvivalerende verber/udtryk i de 

danske tekster.  

 

Med udgangspunkt i verbalklassifikationen i kapitel VI har vi udarbejdet figur 14, der viser 

fordelingen af perfektum participierne ud fra hvilke typer af verber, der bruges i de forskellige 

ledfunktioner i de franske SugarTexts. Det er med udgangspunkt i denne klassifikation, at vi vil se 

nærmere på anvendelsen af de infinitte franske former og undersøge, hvordan de tilsvarende 

tilstande/beskrivelser, aktiviteter/transporter og aktioner/processer udtrykkes på dansk. 

 

  



 65 

 

Figur 14. Fordeling af verber i Franske SugarTexts i forhold til ledfunktion og verbalkategori
10

 

 Tilstand/beskrivelse Aktivitet/transport Aktion/proces Types/tokens 

Attributiv Appeler 
Charger de (2) 
Composer de (4) 
Comprendre 
Constituer 
Contenir (7) 
Dire (5) 
Equiper 
Grouper 
Situer 

Accrocher 
Accumuler 
Adsorber 
Développer 
Employer (2) 
Enrober (2) 
Entourer 
Entraîner 
Former 
Mener 
Obtenir (17) 
Plonger (3) 
Prélever 
Recueillir 
Récupérer (3) 
Rejeter 
Retenir 
Soumettre 
Soutirer 
Utiliser (2) 

Carbonater 
Chauffer (3) 
Cristalliser 
Débarrasser 
Découper 
Diluer 
Disperser 
Eliminer 
Epuiser (8) 
Extraire 
Filtrer (5) 
Mélanger  
Porter (à ébullition) 
Précipiter (3) 
Provoquer 
Séparer 
Stocker 
 

 

 Types 10/tokens 24 Types 20/tokens 43 Types 17/tokens 32 47 / 99 

Apposition Appeler (33) 
Charger de (2) 
Constituer 
Désigner 
Dire (2) 
Diviser 
Former de 

Aider 
Devenir (2) 
Utiliser (7) 
 

Concentrer 
Découper 
Éliminer 

 

 Types 7/tokens 41 Types 3/tokens 10 Types 3/tokens 3 12 / 54 

Frit prædikativ til 

subjekt 

Charger de Acheminer 
Amener 
Décharger 
Peser 
Recueillir 
Verser 
 

Additionner 
Arracher 
Cristalliser 
Filtrer 
Laver (2) 
Porter (à ébullition) 
(2) 
Récolter (3) 
Refroidir (3) 
Sécher (2) 
Stocker 
Tamiser 
Vider 

 

 Types 1/tokens 1 Types 6/tokens 6 Types 12/tokens 19 19 / 26 

Prædikatsdel i 

absolut konstruktion 

  Arriver  

   Types 1/tokens 1 1 / 1 

Types/tokens 18/ 66 29/ 59 33/ 55  

                                                 
10 Types angiver antallet af typer - her antallet af verber 
Tokens angiver antallet af forekomster af types  
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Vi kan konkludere flere ting, når vi ser på de samlede types/tokens ratios nederst i figur 14: 

Fordelingen af tokens i de tre verbalkategorier er forholdsvis jævn, dog med en lille overvægt af 

tilstands-/beskrivelsesverber. Ser vi derimod på den samlede types/tokens ratio for 

verbalkategorierne, kan vi konstatere, at der i kategorien tilstand/beskrivelse trods det højeste antal 

tokens, kun findes 18 types, mod 29 i aktivitet/transport og 33 i aktion/proces. Forholdet 

types/tokens i tilstand/beskrivelse indikerer, at der på fransk er en tendens til at anvende ”passe-

partout-verber”, som appeler, contenir og dire, der kan anvendes igennem hele sukkerproduktionen 

til at beskrive forskellige situationer.   

 

Det er også værd at lægge mærke til, at hele 75% af attributiverne udgøres af verber fra 

kategorierne aktivitet/transport og aktion/proces. Altså benyttes attributivet ofte til at beskrive en 

del af sukkerproduktionens aktiviteter og processer, hvilket endnu en gang illustrerer det franske 

sprogs tendens til komprimering af informationer. Det kan tyde på, at man undgår beskrivelsen af 

processerne og i stedet med et perfektum participium angiver resultatet heraf. Det er også 

interessant at bemærke, at hele 41 af de 54 appositioner udgøres af tilstands-/beskrivelsesverber. 

Dette understøtter, hvad vi i forvejen ved om ledfunktionen, at det er en beskrivende tilføjelse til 

den nominelle størrelse, som den peger på. Ser vi på de frie prædikativer, fremgår det tydeligt, at 

der her ikke er et eller flere verber, der dominerer. De frie prædikativers materiale udgøres 

overvejende af aktions-/procesverber, hvilket fortæller os, at der på fransk er en tendens til at 

underordne processerne. Kun et af perfektum participierne fungerer som prædikatsdel i en absolut 

konstruktion, og eftersom det kun udgør 0,56% af det samlede antal forekomster, mener vi ikke, at 

den kan betegnes som værende repræsentativ for formen, og vi vil derfor ikke behandle denne 

forekomst yderligere i dette speciale. 

 

8.4.1 Attributiv 

Attributiverne er den ledfunktion, som perfektum participierne oftest udfylder: attributiverne udgør 

55% af alle forekomster af perfektum participium (se figur 12). Vi vil her gennemgå et verbum fra 

hver af de tre verbalkategorier. 
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8.4.1.1 Tilstand/beskrivelse 

Verbet Contenir forekommer i alt syv gange i perfektum participium i de franske SugarTexts. Det er 

det hyppigst forekommende verbum. Vi vil sammenholde forekomsterne af contenir med brugen af 

de danske verber indeholde og finde, der har en tilsvarende anvendelse i de danske SugarTexts. 

 

Ser vi nærmere på de tre nedenstående eksempler, kan vi konstatere, at forekomsterne opfører sig 

mere eller mindre ens. De er alle, som attributiver, underordnede på syntagmeniveau, dvs. at de er 

underordnet det substantiv, der fungerer som kerne i det overordnede substantivsyntagme. Altså har 

de på det primære sætningsniveau ikke nogen selvstændig funktion. Eksemplerne viser, hvordan 

contenir, der er et generelt verbum, på fransk anvendes flere forskellige steder i 

fremstillingsprocessen til at beskrive f.eks. roens sukkerindhold (1) og indholdet af vand i 

tyndsaften (2) og (3). 

 

(1) Ce procédé a pour effet de libérer le sucre contenu dans les cossettes. (FR 4.3) 

(2) La cristallisation consiste à éliminer la majeure partie de l'eau contenue dans le jus épuré, 

puis à le concentrer jusqu'à saturation et apparition des cristaux.  (FR 11.5) 

(3) L'évaporation […] permet l'élimination de l'eau (87%) contenue dans le jus sucré. (FR 26.7) 

 

Det ses tydeligt i (1), (2) og (3), at contenu dans (…) er underordnet i forhold til resten af 

sætningen, hvilket som nævnt tidligere er naturligt for funktionen attributiv. Contenir fungerer i alle 

tilfældene som en slags reduceret relativsætning og er altså underordnet på primært sætningsniveau. 

 

Til sammenligning vil vi se nærmere på, hvordan den danske ækvivalent, verbet indeholde, 

anvendes i de danske SugarTexts. For det første er det slående, at verbet indeholde slet ikke 

optræder i perfektum participium i de danske SugarTexts. Der er i alt 20 forekomster af verbet 

indeholde i de danske tekster: to præsens participier, 17 præsens og en infinitiv. (4) og (5) viser de 

to forekomster af præsens participium, der svarer til det franske participium contenu, og som vil 

blive behandlet i kapitel IX (Præsens participium). Umiddelbart fortæller dette os, at perfektum 

participium ikke forekommer lige så ofte på dansk som på fransk. 

 

(4) Saften ledes så igennem nogle specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud over 

metalrammer. (DA 1.1) 
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(5) Roesnitterne, indeholdende de resterende 2% af sukkeret, fjernes nu som affald, der f.eks. 

bruges til dyrefoder. (DA 3.1) 

 

Når vi ser nærmere på de danske sætninger, er det bemærkelsesværdigt, at der ud af de 17 

forekomster af indeholde i finit form kun er tre tilfælde, hvor indeholder er underordnet, dvs. ikke 

fungerer som finit verbal i den overordnede sætning, men derimod fungerer som attributiv til et 

overordnet substantiv, præcis som de franske perfektum participier, som vi behandler i dette afsnit. 

 

(6) Pressevandet, som indeholder sukker, tilsættes på det sted i truget, hvor  

sukkerkoncentrationen svarer til pressevandets. (DA 12) 

(7) Fordampningen foregår i flere trin, og når saften har været gennem hele systemet i 

fordampapparatet (flerelegemeapparatet), er den blevet til tyksaft, som indeholder ca. 70% 

sukker. (DA 10) 

 

I både (6) og (7) står indeholder i præsens, og de er begge en del af en relativsætning, der fungerer 

som attributiv til kernen i et overordnet substantivsyntagme, i (6) pressevandet og i (7) tyksaft. De 

har altså som på fransk attributiv funktion, dog er de ikke infinitte, men står i præsens. Anderledes 

er det med de følgende to eksempler: 

 

(8) Sukkersaften indeholder 15 procent sukker og renses ved hjælp af læsket kalk og kulsyre. 

(DA 14) 

(9) Den sukkerholdige saft - råsaft - indeholder ca. 15% sukker, vand og en del urenheder, 

sidstnævnte udfældes ved tilsætning af læsket kalk og en efterfølgende filtrering. (DA 3) 

 

I (8) og (9) står begge forekomster af verbet indeholde som i (6) og (7) i præsens. Forskellen er dog, 

at verberne, ud over at være finitte og stå i præsens, også er sætningsverbaler. 

 

Der findes, ud over de tre eksempler vi har behandlet, yderligere 11 forekomster af indeholde i finit 

form (præsens), hvor verbet står som hovedverbal i en hovedsætning og altså ikke er underordnet, 

som det var tilfældet med alle syv forekomster af det franske contenir i perfektum participium. På 

dansk findes verbet altså i alt 20 gange: en infinitiv, to præsens participier, tre præsens i 
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relativsætninger dvs. underordninger, og 14 præsens i hovedsætninger, hvor verbet enten er det 

eneste verbal, eller sætningen består af flere sideordnede sætninger. 

 

Finde er et andet verbum, der bruges til at beskrives, hvor sukkeret befinder sig:  

 

(10) I råsaften findes der en del urenheder, som man ikke ønsker at få med i sukkeret. (DA 4) 

(11) Sukkeret findes i roens cellesaft. (DA 10) 

 

I (10) og (11) bruges verbet finde til at beskrive samme situation som verbet indeholde i de 

foregående sætninger. Det beskriver, hvor sukkeret befinder sig, men her vendes sætningen om, idet 

verbet i begge tilfælde står i s-passiv. I begge tilfælde er verbet finde sætningsverbal. 

 

8.4.1.2 Aktivitet/transport 

I denne kategori har vi valgt at se nærmere på verbet obtenir, da det er det hyppigst forekommende 

verbum i denne kategori med hele 17 forekomster. Vi har klassificeret obtenir som et 

aktivitetsverbum, da det indikerer, at der er aktivitet, men ikke kan siges at være hverken et aktions- 

eller et procesverbum, da det ikke beskriver en egentlig aktiv handling eller forandring. De mange 

forekomster af verbet obtenir anvendes til at beskrive resultatet af sukkerproduktionens forskellige 

faser, og vi har derfor valgt at opbygge vores analyse omkring de forskellige faser af 

sukkerproduktionen (se figur 1). Vi vil altså se på verbets anvendelse i de forskellige processer, 

roen skal gennemgå på sin vej gennem fabrikken for at blive til roesnitter, råsaft, tyndsaft etc. Da 

der i de danske SugarTexts ikke findes en direkte ækvivalent til obtenir, vil vores sammenligning 

være baseret på forskellige udtryk, som anvendes i de tilsvarende processer i de danske tekster. 

Desuden skal det nævnes, at obtenir er et meget generelt verbum, hvilket illustrerer den tendens, 

exocentriske sprog, som fransk, har til at anvende abstrakte verber og specifikke substantiver. 

 

Fase II - Diffusion / Diffusion 

Diffusionsprocessen er den fase, hvor sukkeret udvindes fra roesnitterne. Ud af de i alt 17 

forekomster af verbet obtenir bruges de fire til at beskrive det produkt, der opnås efter 

ekstraktionen. Vi har dog valgt kun at behandle to af forekomsterne:  

 

(12) Le jus sucré obtenu doit être nettoyé de ses impuretés. (FR 1.3) 
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(13) Le jus obtenu après diffusion contient une grande quantité de sucre, mais également des 

impuretés. (FR 4.6) 

 
Som allerede nævnt bruges obtenir i (12) og (13) til at beskrive resultatet af ekstraktionen, og det 

gøres ved at bruge obtenir som attributiv i perfektum participium. Dette er blot en af de måder, 

hvorpå man på fransk har mulighed for at komprimere informationerne; man inkorporerer et 

verbum som attributiv i et substantivsyntagme og undgår således at lave længere sætninger med 

flere finitte verbaler.  

 

Det har ikke været muligt at lave en direkte sammenligning af det franske verbum obtenir med den 

danske ækvivalent opnå, idet opnå ikke anvendes på samme måde på dansk som det franske 

obtenir. Vi har derfor for at finde et sammenligningsgrundlag set nærmere på, hvad ”le jus obtenu 

(après diffusion)” i denne fase svarer til på dansk, således at vi kan finde passager i de danske 

tekster, der beskriver det samme som den franske term. Vi er kommet frem til, at det i denne 

indledende fase af processen, hvor sukkeret trækkes ud af roerne, svarer til råsaft, saft og 

sukkersaft, og vi har således set på, hvordan resultatet af ekstraktionen beskrives i de danske 

SugarTexts.  

  

(14) I apparatet overskylles roestykkerne med 70 grader varmt vand, der udtrækker sukkeret. I 

løbet af 70 til 90 minutter er alt sukkeret vasket ud af roesnitterne, som derefter presses fra 

til dyrefoder. Det varme sukkervand fra diffusionsapparatet indeholder [...] forskellige 

urenheder. (DA 2) 

(15) Sukkeret bliver trukket ud i det varme vand, og denne saft kaldes for råsaft. (…). I råsaften 

findes der en del urenheder, som man ikke ønsker at få med i sukkeret. (DA 4) 

(16) Det sukker der er udvundet af roen, er en såkaldt råsaft med omkring 15% sukker, men 

også 1-2% urenheder, der skal fjernes. (DA 7)  

 

Strukturen i (14) ligner den, vi så i de franske eksempler (12) og (13), idet denne sætning ligeledes 

starter med at beskrive resultatet, og idet der også her anvendes et attributiv til at forklare, hvor det 

varme sukkervand kommer fra. Forskellen ligger i, at der forinden bruges to sætninger, begge med 

finitte verbaler, til at forklare processen. Der bruges altså to verber i to separate sætninger til at 

beskrive, hvad der på fransk beskrives med et enkelt attributiv. 
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Også (16) minder om de franske eksempler, idet der bruges et attributiv til at beskrive resultatet af 

den forudgående proces. Her består forskellen i, at der i det danske eksempel anvendes en 

relativsætning indeholdende et finit verbal, idet det på dansk ville lyde konstrueret, hvis der havde 

stået sukkeret, udvundet af roen, er en såkaldt råsaft (…). Når vi sammenligner den danske sætning 

med (12), bemærker vi ydermere, at begge sætninger fortæller om de urenheder, som råsaften 

indeholder, og at disse skal fjernes. I den sammenhæng er det interessant at se, at der i (16) igen 

anvendes en relativ sætning, hvor der i den franske sætning (12) anvendes endnu et perfektum 

participium til at beskrive nøjagtig samme situation. Selvom de begge er underordnede, kan vi 

konstatere, at der på fransk anvendes et infinit verbal, hvor der på dansk anvendes et finit. 

 

I modsætning til (14) og (16) er strukturen i (15), hvad angår beskrivelsen af resultatet, forskellig 

fra den i de tilsvarende franske sætninger. Dette eksempel består af en parataktisk konstruktion med 

to sideordnede hovedsætninger forbundet af den sideordnende konjunktion og. Sætningerne 

indeholder begge finitte verbaler, henholdsvis en blive-passiv og en s-passiv. Dette illustrerer endnu 

en gang, hvordan der på dansk ofte anvendes flere sætninger til at beskrive det, der på fransk kan 

beskrives med en enkelt sætning indeholdende flere underordnede elementer. Både i (12) og (13) 

fortælles det, at le jus (sucré) obtenu indeholder urenheder, impuretés. Det samme fortælles i (15), 

hvor der dog bruges en separat sætning med endnu et finit verbal til dette formål. 

 

(14), (15) og (16) viser desuden, hvordan der på dansk anvendes flere forskellige specifikke verber, 

trække ud af, vaske ud af, udvinde af og udtrække, til at beskrive den samme situation, som på 

fransk beskrives med ét abstrakt verbum, nemlig obtenir. Dette understøtter teorien om, at 

endocentriske sprog, som f.eks. de germanske, bruger forholdsvis præcise verber i modsætning til 

de exocentriske sprog, som f.eks. de romanske, hvor der anvendes verber af en mere generel 

karakter (Korzen og Lundquist 2003:20).  

 

Fase III - Saftrensning / Épuration 

Saftrensningen er den fase af sukkerproduktionen, hvor sukkersaften, der er udvundet af roerne, 

filtreres for at fjerne urenhederne og opnå en renere saft, tyndsaften. Det er bemærkelsesværdigt, at 

obtenir optræder som attributiv i alle sukkerproduktionens faser på nær i denne ene fase. Til 

gengæld finder vi i denne fase i de danske tekster et udtryk, der beskriver det samme som det 

franske obtenir: 
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(17) Den nu klare lysegule saft ledes til fordampeapparatet, hvor ca. 75 procent af saftens vægt 

tages bort som vanddamp. (DA 1) 

(18) Kalkpartiklerne og urenhederne fjernes fra saften i nogle store filtre […]. Den rene 

sukkersaft løber ud på den ene side af filtret, og på den anden side samles kager af kalkslam. 

Sukkersaften er nu en lysegul væske, som føres til de store fordampe-apparater. (DA 2) 

 

I (17) og (18) bruges tidsadverbiet nu til at beskrive det resultat, der opnås efter en proces, her 

saftrensningen. I (17) er resultatet, som er understreget, sætningens subjekt; substantivsyntagmets 

kerne er saft, og det, der står foran kernen, er determinativ og attributiver. I (18) beskrives det først, 

hvordan urenhederne og kalkpartiklerne fjernes, og derefter beskrives så resultatet af processen, 

nemlig sukkersaften. Her bruges en hovedsætning med være i præsens. I stedet for at inkorporere 

resultatet som et attributiv i det substantivsyntagme, der udgør sætningens subjekt, består sætningen 

af subjekt, verbal og subjektsprædikativ og udgøres af en hovedsætning og en relativsætning, der 

står attributivt i det overordnede substantivsyntagme. 

 

Endelig bruges der, som i (19) og (20) nedenfor, adjektiver til at beskrive resultatet af proces:  

 

(19) Den rensede saft kaldes nu tyndsaft. (DA 4) 

(20) Ved fremstilling af sukker fra sukkerrør og sukkerroer bliver plantematerialet vasket og 

findelt, sukkeret ekstraheret og den resulterende sukkersaft renset og inddampet, og 

endelig bliver sukkeret isoleret og tørret. (DA 8) 

 

Fase IV - Inddampning / Évaporation  

I inddampningsfasen koges den vandholdige tyksaft, da en del af vandet skal fjernes, før den kan 

krystalliseres. Også i denne fase finder vi obtenir, hvor det bruges til at fortælle, hvad der kommer 

ud af resultatet af den forrige proces, tyndsaften eller sukkersaften, når dette udsættes for kogning. 

Det er interessant at bemærke, at der i denne fase af sukkerfremstillingsprocessen kun bruges én 

term til at beskrive resultatet, sirop, hvor der i de danske tekster anvendes flere forskellige termer 

for samme produkt, f.eks. tyksaft og sukkeropløsning. Dette er interessant, idet de exocentriske 

sprog generelt anvender præcise substantiver i modsætning til de endocentriske sprog, der anvender 

mere upræcise og underspecificerede substantiver (Korzen og Lundquist 2003:20).  
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(21) Le jus obtenu est le sirop. (FR 9.3) 

(22) Le sirop dense ainsi obtenu passe dans des appareils à cuire qui provoquent la 

cristallisation du sucre. (FR 12.3) 

  

Da de to ovenstående eksempler er meget lig de franske eksempler (12) og (13), vil vi ikke 

kommentere yderligere på dem, men i stedet se nærmere på, hvad der gøres på dansk. Vi vil først se 

nærmere på den ene forekomst af det verbum, der på dansk svarer til franske obtenir: 

 

(23) Herved opnås en mættet sukkeropløsning. (DA 5) 

 

Som allerede nævnt forekommer verbet opnå kun én eneste gang i de danske SugarTexts og i 

modsætning til perfektum participierne, der anvendes på fransk, findes verbet på dansk i en finit 

form, s-passiv, og står som hovedverbal i sætningen. 

 

(24) Tyndsaften bliver kogt, så det meste af vandet fordamper. Saften bliver nu kaldt tyksaft og 

består af 80% sukker. (DA 4)  

 

I (24) indikerer bliver nu kaldt, at saften er resultatet af den forandring, som tyndsaften har 

undergået ved kogningen; her bruges en blive-passiv til at beskrive resultatet af processen, at 

tyndsaften nu er blevet til tyksaft. 

 

Inddampes i nedenstående er et eksempel på et specifikt verbum, der anvendes flere gange i de 

danske SugarTexts til at beskrive, hvordan tyksaften opnås:  

 

(25) [Saften inddampes nu til tyksaft.] (DA 6) 

(26) Herefter inddampes den såkaldte tyndsaft til tyksaft. (DA 8) 

(27) Den lysegule tyndsaft inddampes til tyksaft med 70 procent sukkerindhold. (DA 14) 

 

Det komplekse verbum inddampe til forekommer i (25), (26) og (27). Alle forekomsterne er finitte 

s-passiver og fungerer som sætningsverbaler. Hvor der i de franske tekster anvendes et upræcist og 

generelt verbum, anvendes der i de danske tekster et meget præcist verbum. Dette understøtter 
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endnu en gang førnævnte teori om forskellen på endo- og exocentriske sprog (Korzen og Lundquist 

2003:20). 

 

Fase V - Krystallisation / Cristallisation 

I denne fase skal sukkeret udkrystalliseres, og dette sker ved endnu en kogning. Verbet obtenir 

bruges, som i de foregående faser af processen til at beskrive resultatet af den aktuelle proces, 

hvorfor vi blot vil indsætte to eksempler og derefter se på, hvad der gøres i de danske tekster. 

 

(28) La cuisson se fait sous vide et amène le sirop dans un état de sursaturation qui entraîne la 

cristallisation du sucre. La matière ainsi obtenue est un mélange de cristaux et de sirop, 

appelé 'masse-cuite'. (FR 4.8) 

(29) La matière obtenue est un mélange de cristaux et de sirop appelé « masse-cuite ». (FR 

21.8) 

 

I begge de ovenstående sætninger har obtenir attributiv funktion og beskriver resultatet af 

kogningen. For at beskrive resultatet af kogningen benytter de danske tekster sig af andre metoder: 

 

(30) Sukkersaften er nu en tyk, brun grød, der pumpes over i store centrifuger. (DA 2) 

(31) Tyksaften er nu blevet til en masse af sukkerkrystaller og sirup. (DA 4) 

 

Eksempel (30) minder om (18), hvor være i præsens sammen med adverbialet nu angiver produktet 

af den aktuelle proces. I (31) anvendes verbet blive i perfektum. Altså anvendes der i de to danske 

eksempler finitte verbaler, der fungerer som hovedverbal i begge tilfælde. 

 

Nedenstående eksempler illustrerer endnu en gang, at der anvendes flere forskellige verber til på 

dansk at beskrive det, der beskrives med verbet obtenir på fransk. Igen er de danske verbaler finitte 

og fungerer som hovedverbal i deres respektive sætninger i modsætning til de franske perfektum 

participier, der står attributivt og er underordnede. 

 

(32) Efterhånden som vandet fordamper dannes sukkerkrystallerne. (DA 1) 

(33) Herved dannes en fyldmasse bestående af sukkerkrystaller og en omgivende modersirup. 

(DA 12.6) 
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(34) Efter sidste centrifugering fremkommer en sirup med lavt sukkerindhold, som kaldes 

melasse. (DA 13) 

 

Det er her interessant at bemærke, at det franske verbum obtenir lægger vægt på resultatet, der 

fremkommer efter processen, hvor de danske verber danne og fremkomme lægger vægt på selve 

processen, altså handlingen.  

 

Endelig ser vi et adjektiv anvendt til at beskrive resultatet af kogningen: 

 

(35) Den færdigkogte fyldmasse er en grødet blanding af sukkerkorn og sirup. (DA 10)  

 

Færdigkogte står som det franske obtenir som attributiv, forskellen er, at det er et adjektiv, der er 

afledt af verbet koge, og fokus er endnu en gang på processen. 

 

Fase VI - Centrifugering / Centrifugation 

Tendensen i centrifugeringsfasen er den samme som i de andre faser:  

 

(36) Le sucre blanc obtenu est séché, refroidi et stocké avant expédition. (FR 9.8) 

(37) L'eau obtenue après clairçage est également appelée égout riche.  (FR 13.8) 

 

Hvor der på fransk anvendes et perfektum participium, der står attributivt og er underordnet, 

anvendes der på dansk et adverbium og et finit verbal, som er hovedverbal i sætningen: 

 

(38) Tilbage bliver det færdige sukker, som tørres og transporteres over i siloerne. (DA 10) 

(39) Sukkermassen er nu én tyk, brun grød, som centrifugeres og deles i hvidt sukker og brun 

sirup. (DA 14) 

 

Her anvendes endnu en gang adverbier til, sammen med verberne, at angive resultatet af den netop 

afsluttede proces. 
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8.4.1.3 Aktion/proces 

Vi har her valgt at analysere verbet épuiser, da det forekommer otte gange som attributiv i formen 

perfektum participium i de franske tekster. Vi har valgt de to nedenstående eksempler, idet de fint 

repræsenterer de resterende seks forekomster. Det, épuiser her beskriver, er roens tilstand, efter at 

sukkeret er udvundet af roen. 

 

(40) On obtient à une extrémité du diffuseur un jus de diffusion contenant 13-14 % de sucre et 2 

% d’impuretés, et à l’autre extrémité les cossettes épuisées en sucre (qui prennent le nom 

de pulpes, utilisées après déshydratation pour l’alimentation animale). (FR 2.2) 

(41) On recueille à la sortie les cossettes épuisées sous forme de pulpe et le jus sucré d'autre 

part. (FR 11.1) 

 

Begge perfektum participier står attributivt til kernen cossettes i det overordnede 

substantivsyntagme. Desuden kan vi konstatere, at verbet anvendes til at beskrive resultatet af en 

proces. 

 

Der findes ikke i de danske SugarTexts et verbum, der svarer præcist til franske épuiser, og vi har 

måttet lede efter andre måder, hvorpå det samme udtrykkes i de danske tekster.  

 

(42) Resultatet af diffusionen er råsaft og udludede snitter, roeaffald. (DA 12) 

(43) De udvandede roesnitter sorteres fra og bruges til dyrefoder. (DA 6) 

 

De danske adjektiverne udludede i (42) og udvandede i (43) repræsenterer to ækvivalerende udtryk 

til det franske cossettes épuisées (en sucre). Hver især optræder de én gang i de danske SugarTexts, 

hvorfor vi ikke her kan tale om en generel tendens. Adjektiverne fungerer som attributiv til 

substantivsyntagmets kerne (roe)snitter og har altså samme funktion som franske épuiser, nemlig at 

beskrive roesnitterne og deres tilstand.  

 

I de danske tekster fandt vi ingen eksempler på verber, der direkte beskrev roernes tilstand efter 

diffusionen. Vi fandt dog flere verber, som beskrev processen med at udvinde sukkeret af roen: 
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(44) Når alt sukkeret er udvundet, anvendes den resterende roepulp til fremstilling af bl.a. foder. 

(DA 16) 

(45) På lidt over én time er ca. 98% af alt sukkeret "trukket" ud af roerne. (DA 6) 

(46) I løbet af 70 til 90 minutter er alt sukkeret vasket ud af roesnitterne, som derefter presses 

fra til dyrefoder. (DA 2) 

 

Verberne i (44), (45) og (46) har det tilfælles, at de har fokus på processen med at udvinde sukkeret 

i stedet for på resultatet af processen, som det er tilfældet med épuiser i de franske eksempler. Igen 

er anvendelsen af flere forskellige verber til at beskrive samme handling karakteristisk for de 

danske tekster. Ydermere adskiller (45) og (46) sig ved, at verberne er finitte og fungerer som 

hovedverbaler i begge sætninger. Udvinde i (44) er også finit, men står ikke som hovedverbal, da 

det står i en tidsledsætning indledt af når. 

  

8.4.2 Apposition 

Appositionerne udgør den næststørste gruppe af perfektum participierne med næsten 1/3 (30%) af 

forekomsterne (se figur 12). Appositionen er medvirkende til en hypotaktisk sætningsstruktur og 

anvendes oftere på fransk end på dansk. I dette afsnit vil vi gennemgå nogle få udvalgte 

forekomster inden for de tre verbalkategorier og sammenholde disse med de tilsvarende verber/og 

eller udtryk i de danske SugarTexts. 

 

8.4.2.1 Tilstand/beskrivelse 

Vi har her valgt at se nærmere på verberne appeler og dire. Appeler er et oplagt valg, da det er det 

verbum, der forekommer flest gange, i alt 33, og dire, har vi valgt også at behandle, da det i denne 

sammenhæng betydningsmæssigt ligger så tæt op ad appeler, at de her nærmest må betragtes som 

værende identiske på det semantiske plan.  

 

(47) Elles tombent ensuite dans le coupe-racines qui les découpe en fines lanières assez rigides, 

appelées cossettes. (FR 3.2) 

(48) L'évaporation du sirop, appelé sirop dense, se prolonge dans des appareils à cuire. (FR 4.7) 

(49) Les cristaux appelés aussi sucre de premier jet sont finalement séchés sous vide, puis 

stockés dans des silos. (FR 13.9) 



 78 

 

(47), (48) og (49) udgør et repræsentativt udpluk af de i alt 33 forekomster af verbet appeler i 

perfektum participium, der står som apposition. Formen findes i alle teksterne og findes jævnt 

fordelt på sukkerproduktionens forskellige faser. Til trods for at nogle af perfektum participierne er 

adskilt af kommaer, ser vi dem som værende forholdsvis ens, hvad angår struktur, idet vi lægger 

vægt på deres betydning i forhold til resten af sætningen. Overordnet kan det siges om alle 

forekomsterne af appeler i perfektum participium, at de er løst tilknyttet til sætningen og kan fjernes 

fra sætningen uden, at denne ændrer mening. Disse reducerede elementer bruges til at tilføje den 

substantiviske størrelse, som de lægger sig til, ekstra information, men har ingen egentlig betydning 

for sætningen som helhed. 

 

Helt grundlæggende set er de infinitte verbalformer en slags afhængige verbalformer; de 

ovenstående eksempler udgør alle reducerede propositioner og skal integreres i en anden 

proposition for at give mening. Med andre ord etableres der en dependensrelation mellem den 

overordnede sætning og den reducerede proposition, som indordnes i den fulde proposition 

(Herslund og Korzen 1999: 1-7). Dette skaber en hypotaktisk konstruktion, idet de reducerede 

prædikationer er underordnet den fulde propositions finitte verbaler, dvs. sætningens 

hovedverbaler..  

 

(50) La filtration a pour but : De laver à l’eau le dépôt retenu par la filtration (tourteau ou 

écumes) pour en récupérer le jus sucré dont il est imprégné, dit « petit jus ». (FR 19.11)  

(51) Le sirop est concentré et agité dans de grandes chaudières dites « cuites » fonctionnant 

sous vide partiel. (FR 19.14) 

 
(50) og (51) er ligeledes reducerede propositioner, indlejret i en overordnet sætning, der tilføjer en 

information, men ikke ændrer sætningens overordnede betydning. I eksemplerne (47) til (51) tilføjer 

det understregede sætningen ny information uden at ændre sætningens overordnede betydning. 

 

Det er desuden værd at nævne, at verbet appeler forekommer i alt ti gange i finit form i de franske 

tekster, hvilket vil sige, at det forekommer 2/3 gange hyppigere i perfektum participium, altså i en 

infinit form, end det gør i en finit form. 
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Til sammenligning vil vi se nærmere på forekomsterne af det danske verbum kalde. Det findes i alt 

11 gange i de danske SugarTexts. Kun to af forekomsterne er perfektum participier, og de 

resterende ni er alle finitte. Vi vil starte med at se nærmere på de to infinitte forekomster: 

 

(52) Indholdet fra kogeapparaterne, sirup og sukkerkrystaller, kaldet fyldmasse, pumpes over i 

store centrifuger, hvor den brune sirup slynges væk fra de hvide sukkerkrystaller, der 

samler sig i bunden af centrifugen. (DA 7.1) 

(53) Indholdet i kogeapparatet er nu en grød af sirup og sukkerkrystaller, kaldet fyldmasse, som 

pumpes over i store centrifuger. (DA 6.1) 

 

Lidt atypisk for dansk finder vi i (52) og (53) to perfektum participiumsyntagmer, der begge står 

som apposition. Anvendelsen er altså identisk med anvendelsen af appeler i de franske SugarTexts. 

Begge appositioner er reducerede propositioner, og begge er de underordnet resten af sætningen. 

Men denne form er ikke typisk anvendt i de danske SugarTexts eller på dansk helt generelt.  

 

(54) Sukkeret bliver trukket ud i det varme vand, og denne saft kaldes for råsaft. (DA 4) 

(55) Sukkersaften er nu lysegul og kaldes tyndsaft. (DA 16) 

(56) Det restprodukt, der er tilbage, når sukkeret er udvundet, kaldes melasse. (DA 16) 

 

I (54), (55) og (56) står forekomsterne af verbet kalde alle i s-passiv og som hovedverbal i de 

pågældende sætninger. (54) og (55) består af to sidestillede propositioner. (54) består af to fulde 

propositioner adskilt af den sideordnende konjunktion og, og (55) består også af to propositioner, 

hvor der er ellipse af subjektet. Dermed opnås en parataktisk struktur i begge sætninger. 

Opbygningen i (56) er lidt anderledes end i (54) og (55), idet sætningen udgøres af subjekt, 

attributiv bestående af to ledsætninger, hvoraf den ene er en relativsætning og den anden en 

tidsledsætning indledt med når. Der er her hypotaktisk struktur på syntagmeniveau; i 

tidsledsætningen er attributivet, pga. det betingende når, underordnet i forhold til relativsætningen.  

 

(57) Efter sidste centrifugering fremkommer en sirup med lavt sukkerindhold, som kaldes 

melasse. (DA 13) 
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I (57) ser vi en hypotaktisk konstruktion, hvor relativsætningen indledt af relativpronomenet som 

fungerer som apposition til sætningens subjekt, en sirup med lavt sukkerindhold. Der er altså tale 

om et hypotaktisk forhold, idet relativsætningen er indlejret i den overordnede sætning. Også her er 

verbet, i modsætning til de franske forekomster af appeler, finit.  

 

8.4.2.2 Aktivitet/transport 

Vi har i denne kategori valgt at se nærmere på det franske verbum utilliser, da det forekommer hele 

syv gange. Til sammenligning vil vi se på anvendelsen af de to ækvivalerende danske verber 

anvende og bruge. 

 

(58) Au terme de cette étape, on obtient un liquide chargé de sucre et des cossettes "épuisées" 

appelées "pulpes" utilisées pour l'alimentation animale. (FR 1.2) 

(59) Les cossettes épuisées donnent les pulpes, utilisées traditionnellement dans l'alimentation 

du bétail. (FR 6.4) 

(60) Après 2 cycles successifs, on obtient un jus épuré et des écumes de filtration, utilisées en 

amendement calcaire dans les champs. (FR 6.6) 

 

Anvendelsen af utiliser i (58), (59) og (60) er stort set ens. Alle forekomsterne fungerer som 

appositioner til det umiddelbart foranstående substantivsyntagme. Derudover har (58) og (59) det 

tilfælles, at de begge beskriver, hvordan roeaffaldet/de udvandede roesnitter anvendes til dyrefoder. 

Det, at det markerede i sætningerne står som apposition, bekræftes yderligere ved, at det ingen 

egentlig betydning har for resten af teksten, men blot i en indskudt bemærkning oplyser, at 

roeaffaldet anvendes til dyrefoder.  

 

I de danske SugarTexts finder vi verbet bruge, der rent semantisk matcher verbet utiliser og som 

anvendes på samme måde, nemlig til at beskrive, hvad der sker med roeaffaldet/de udvandede 

roesnitter.  

 

(61) Roesnitterne, indeholdende de resterende 2% af sukkeret, fjernes nu som affald, der f.eks. 

bruges til dyrefoder. (DA 3.1) 

(62) De udvandede roesnitter sorteres fra og bruges til dyrefoder. (DA 6) 
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Verbet bruge findes tre gange i de danske SugarTexts, to gange i s-passiv og en gang i blive passiv. 

I (61) findes verbet i en relativsætning, der står attributivt i substantivsyntagmet, hvor affald er 

kerne. Det er altså underordnet, da det står i en relativsætning, men i modsætning til de franske 

forekomster er verbet her finit. I (62) finder vi en s-passiv, denne gang dog som et af to 

hovedverbaler. Verbalerne i denne sætning er sideordnede, idet der er ellipse af subjektet, de 

udvandede roesnitter. Her er verbet altså hovedverbal i en parataktisk konstruktion.  

 

Der er i alt fire forekomster af verbet anvende i de danske tekster, og anvendelsen heraf ligger tæt 

op ad anvendelsen af bruge: 

 

(63) En times tid senere er der kun 0,2% sukker tilbage i roesnitterne, der nu sorteres fra og 

anvendes til dyrefoder/roemasse. (DA 7) 

(64) Når alt sukkeret er udvundet, anvendes den resterende roepulp til fremstilling af bl.a. foder. 

(DA 16) 

 

Begge forekomster i (63) og (64) er s-passiver. I (63) findes verbet i en relativsætning, indledt af 

relativpronomenet der, som står attributivt til det foranstående substantiv, roesnitterne. 

Relativsætningen er underordnet i forhold til hovedsætningen. I (64) er verbet hovedverbal i 

sætningen, der består af en underordnet ledsætning, indledt af når, og en hovedsætning med 

anvendes som hovedverbal og den resterende roepulp som hovedsætningens subjekt. I (64) bruges 

hovedsætningen til at beskrive, hvad der sker med roeaffaldet i modsætning til de franske sætninger, 

hvor det samme beskrives i en bibemærkning indskudt ved en apposition. 

 

8.4.2.3 Aktion/proces 

I alt to verber i denne kategori, éliminer og concentrer, optræder som kerne i et perfektum 

participiumsyntagme, der på overordnet sætningsniveau står som apposition. Vi har valgt at se 

nærmere på éliminer. Eftersom der kun er en forekomst af verbet i perfektum participium, er det 

vanskeligt at tale om en tendens for de infinitte forekomster af verbet. Vi vil derfor se nærmere på, 

hvordan den infinitte form bruges samt på, hvordan den samme proces ellers udtrykkes på fransk og 

på, hvad der tilsvarende gøres på dansk. 
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(65) (…) on provoque ainsi un précipité de carbonate de chaux, éliminé par filtration, qui 

entraîne la plupart des impuretés. (FR 6.5) 

 

I (65) drejer det sig om konstruktionen éliminer par filtration, som beskriver, hvordan de urenheder, 

der dannes som bundfald, kan filtreres fra. Denne konstruktion anvendes flere gange til at beskrive 

lige netop føromtalte proces: en gang i en infinit form (65) og to gange med éliminer i finit form. 

Derudover anvendes verbet filtrer, der beskriver samme proces, en gang i finit form. En anden 

måde, hvorpå filtreringen beskrives i de franske tekster, er ved hjælp af substantivet filtration, der 

forekommer i alt 14 gange i de franske tekster og substantivet filtrage, der forekommer en gang.  

 

(66) les précipités sont séparés par décantation ou filtration (FR 7) 

(67) On utilise soit des filtres-presses, soit des décanteurs à la sortie desquels sont effectuées 

une ou deux carbonisations supplémentaires, puis une ultime filtration à l'issue de laquelle le 

jus accuse une pureté comprise entre 89 et 94 %, le reste est constitue par un résidu de 

matières sèches. (FR 11) 

 

På fransk benyttes altså et substantiv, svarende til det danske substantiv filtrering, til at beskrive 

processen. Der er i alt 15 eksempler på, at der anvendes et substantiv til at beskrive denne del af 

processen. 

 

Til sammenligning kan det nævnes, at verbet filtrere forekommer 5 gange i finit form i de danske 

tekster, fire s-passiver og en blive-passiv. Det danske substantiv filtrering anvendes kun fire gange, 

til gengæld finder vi substantivet filter hele 13. Her lægges altså, i modsætning til det franske 

substantiv filtration, hvor hovedvægten er på processen, vægt på det værktøj, der anvendes til at 

udføre processen.  

 

(68) Kalkpartiklerne og urenhederne fjernes fra saften i nogle store filtre […]. (DA 2) 

(69) Råsaften sendes nu gennem store filtre, hvor kalkslammet filtreres fra. (DA 6) 

(70) Den carboniserede saft presses gennem filtrene. (DA 12) 

(71) Saften ledes så igennem nogle specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud 

over metalrammer. (DA 1.1) 



 83 

(72) Vaske- eller skyllesaft fra den ovenfor liggende beholder pumpes […] ind i filtrene, men 

altså i modsat retning af før. (DA 12) 

(73) Den sukkerholdige saft - råsaft - indeholder ca. 15% sukker, vand og en del urenheder, 

sidstnævnte udfældes ved tilsætning af læsket kalk og en efterfølgende filtrering. (DA 3) 

 

En anden ting, der er værd at bemærke, er, at der i de franske tekster lægges vægt på, at 

urenhederne fjernes via filtrering, hvor der i de danske tekster er mere fokus på, hvordan produktet 

kommer til og igennem filtrene. Desuden illustrerer eksemplerne (68) til (73) endnu en gang, 

hvordan der på dansk anvendes langt flere forskellige og mere specifikke verber, end der anvendes 

på fransk. 

 

8.4.3 Frit prædikativ 

De frie prædikativer udgør den tredjestørste gruppe med hele 26 forekomster, eller det der svarer til 

14,44 % af alle forekomsterne af perfektum participium (se figur 12). Som det var tilfældet med 

verbet éliminer, der blev behandlet under afsnittet om appositioner, forekommer de fleste af de 

verber, vi har analyseret som frit prædikativ kun én gang. Kun fem af verberne optræder flere 

gange, og det er derfor vanskeligt at se en tendens ud fra de enkelte verber, hvorfor vi i stedet vil 

sammenholde de franske forekomster med de tilsvarende situationer på dansk, for at undersøge, om 

vi kan se en generel overordnet tendens.  

 

De i alt 26 perfektum participier, der fungerer som frie prædikativer, er fordelt på 20 sætninger. Ud 

af de 26 af perfektum participierne forekommer kun et frit prædikativ af deskriptiv karakter, mens 

de resterende 25 alle er af relationsetablerende karakter; hvor der er en kausal relation mellem den 

primære og den sekundære prædikation. Vi har valgt udelukkende at behandle de 

relationsetablerende frie prædikativer i dette speciale. 

 

8.4.3.1 Aktivitet/proces 

Vi vil starte med verbet verser, der her bruges til at beskrive, hvordan roerne hældes ned i en 

beholder. Det frie prædikativ i (74), der er relationsetablerende, lægger sig til sætningens subjekt 

cossettes og beskriver, hvordan roesnitterne havner i beholderen, inden de bliver sendt videre i 

processen. Der skabes altså en logisk relation mellem det frie prædikativ og resten af sætningen. 
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Underordningsforholdet skaber en naturlig og underforstået tidsmæssig relation. Det frie prædikativ 

er underordnet resten af sætningen og indikerer, at roerne først hældes ned i beholderen og derefter 

transporteres videre. 

 

(74) Versées dans un grand tambour cylindrique appelé diffuseur, les cossettes voyagent à 

contre-courant d'un flux d'eau chaude. (FR 4.2) 

 

Vi har i de danske tekster fundet to verber, der beskriver samme situation, og som er interessante at 

se nærmere på: styrte ned i og tippe (ned) i. 

 

(75) Efter vejningen styrtes roelæssene ned i roedepotet. […] I roedepotet spules sukkerroerne 

med en vandkanon, hvis kraftige vandstråle skubber roerne hen i en transportrende. (DA 1) 

(76) Når roelæsset er blevet vejet, tippes roerne i et depot. Herfra transporteres roerne til 

roevasken, hvor sten og grus fjernes. (DA 16) 

(77) Derefter tippes roerne ned i et roedepot, hvorfra de føres videre ind til roevasken, hvor 

jord, sten og snavs skylles væk. (DA 6) 

 

Ser vi på (75), (76) og (77), kan vi konstatere, at det franske perfektum participium på dansk er 

erstattet med s-passiver. Derudover fungerer de understregede verber som hovedverbal i alle tre 

danske eksempler, hvilket ikke er tilfældet i (74). Strukturen i (75) er parataktisk i den forstand, at 

der bruges to sætninger med finitte hovedverbaler. I den anden sætning i (75) er der dog tale om en 

underordning af hvis kraftige vandstråle skubber roerne hen i en transportrende i forhold til 

vandkanon, hvortil det står attributivt. Den logiske sammenhæng mellem sætningernes udtrykkes 

her ved at genoptage i roedepotet. Der anvendes altså her et stedsadverbial til at skabe en 

forbindelse, der leder fra den første sætning til den næste. Ydermere kan vi konstatere, at der bruges 

to sætninger til at beskrive det samme, som beskrives med én sætning på fransk.  

 

Det samme gælder for (76), hvor vi finder verbet tippe i. Der anvendes igen to sætninger til at 

beskrive det samme som den ene franske sætning. De verber, der optræder infinit og underordnet i 

den franske sætning, optræder her som finit hovedverbal i hver deres sætning. De danske verber står 

altså begge på overordnet niveau, hvilket yderligere understreges ved, at de står i to separate 

sætninger. Den logiske sammenhæng mellem de to sætninger udtrykkes her ved adverbiet herfra.  
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Den sidste sætning (77) adskiller sig fra de to foregående ved kun at bestå af en helsætning 

indeholdende flere underordnede ledsætninger. Her er det dog, i modsætning til den franske 

sætning, transporten til roevasken, og ikke det, at roerne tippes ned i roedepotet, der er underordnet. 

På fransk er den logiske sammenhæng implicit, idet den angives ved hjælp af sætningsstrukturen og 

den infinitte form. På dansk derimod angives sammenhængen derimod eksplicit ved af adverbier, 

der angiver sted og retning. 

 

8.4.3.2 Aktion/proces 

Vi har her valgt at se nærmere på verbet récolter, der som et af de eneste af verberne forekommer 

tre gange. 

 

(78) Récoltées dans un rayon moyen de 25 km, les betteraves sont transportées jusqu'à la 

sucrerie par camion. […]  (FR 19.1)  

(79) Når roerne er høstet, transporteres de til sukkerfabrikkerne. (DA 16) 

 

Det understregede i (78) står som frit prædikativ til sætningens subjekt, betteraves. Det frie 

prædikativ bruges til at beskrive sætningens subjekt. Der er her tale om infinit hypotakse, hvilket vil 

sige, at det infinitte verbal skal finde sin S-relation hos et element, der afhænger af et andet verbal 

(Herslund og Korzen 1999: 37-38). Denne sætning er endnu et eksempel på det franske sprogs 

tendens til at komprimere sproget ved hjælp af infinitte verbalformer, der optræder i forskellige 

funktioner. Ser vi nærmere på (79), der beskriver samme situation på dansk - altså at roerne bliver 

høstet og dernæst transporteret til fabrikken - kan vi konstatere, at hvor der på fransk anvendes en 

reduceret og en fuld proposition, anvendes der på dansk to fulde propositioner. Den danske sætning 

udgøres af en hovedsætning, indledt af verbalet transporteres, og en ledsætning, der er underordnet 

hovedsætningen, og som på overordnet sætningsniveau fungerer som adverbial. På dansk anvendes 

der altså to finitte verbaler i henholdsvis perfektum og s-passiv, hvor der på fransk anvendes et 

infinit og et finit verbal.  

 

Det er desuden værd at bemærke, at verbet récolter findes fire gange i de franske tekster, hvorimod 

det danske verbum høste kun forekommer en gang. Ud fra den betragtning at SugarStory først 

begynder ved roens ankomst til fabrikken - og altså ikke ude i marken - er høsten ikke en del af 
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historien. De fire forekomsterne af récolter findes i sætninger, der også beskriver en anden del af 

historien end høsten, idet de ellers ville være sorteret fra under redigeringsprocessen. Dette viser, at 

der i franske SugarTexts er en tendens til at beskrive flere processer i samme sætning, hvilket 

naturligt medfører længere sætninger ofte indeholdende hypotaktiske konstruktioner. Til 

sammenligning skaber den mere lineære sætningsstruktur på dansk en skarpere opdeling af 

processerne i form af kortere sætninger i de danske SugarTexts.  

 

8.4.3.3 Aktivitet/transport og aktion/proces 

Vi vil afslutte vores analyse af de frie prædikativer ved at se nærmere på de to nedenstående 

sætninger. Til forskel fra de øvrige eksempler indeholder begge disse sætninger hver fire perfektum 

participier, der alle indgår i et frit prædikativ. Begge indeholder de verber fra både kategorien 

aktivitet/transport og aktion/proces, og begge beskriver de den afsluttende fase af 

sukkerproduktionen, hvor sukkeret bliver renset, tørret, afkølet, sigtet og vejet. Disse to eksempler 

er oplagte at inddrage i vores analyse, idet de illustrerer, hvordan det på fransk er muligt at få 

mange oplysninger med i én sætning, uden at det på nogen måde virker konstrueret.  

 

(80) Lavé par pulvérisation d'eau et de vapeur, recueilli et séché par de l'air chaud puis refroidi, 

le sucre est enfin prêt à la consommation et stocké en attendant son conditionnement et son 

expédition vers les lieux de vente. (FR 1.9) 

(81) Séché par de l’air chaud puis refroidi, tamisé, pesé, il est enfin transporté vers les ateliers 

de stockage et d’expéditions. (FR 25.4)  

 

Det understregede i (80) og (81) er frie prædikativer. Hvert af de frie prædikativer indeholder fire 

perfektum participier, der beskriver de sidste processer, som sukkeret undergår, inden det bliver 

sendt til opbevaring og videre ud i butikkerne. Begge eksempler består af en reduceret proposition, 

det frie prædikativ, og en fuld proposition, subjektet og resten af sætningen. Den reducerede 

proposition er underordnet i forhold til resten af sætningen og beskriver det, der går forud for 

situationen i hovedsætningen. I (80) og (81) beskrives altså flere af processens faser i én enkelt 

sætning. 

 

Til sammenligning vil det være interessant at se på, hvordan den sidste del af processen beskrives i 

de danske tekster. Vi har i de danske SugarTexts fundet to eksempler, som vi vil se nærmere på. Det 
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skal dog nævnes, at ingen af eksemplerne indeholder alle de processer, der nævnes i de franske. 

Fælles for begge danske eksempler er, at der bruges langt flere ord og sætninger til at beskrive, 

hvad der på fransk beskrives i en enkelt sætning. Dette til trods indeholder de danske sætninger 

stadig ikke alle de oplysninger, som vi finder i de franske sætninger. 

 

(82) Processen med kogning og centrifugering sker i flere omgange, og den er først færdig, når 

der ikke længere kan udvindes sukker af fyldmassen. […] Når sukkeret kommer ud af 

centrifugerne, er det stadig lidt fugtigt. Det skal tørres med varm luft, før det transporteres 

over i store sukkersiloer. […] (DA 6) 

 

De processer i (82), der svarer til processerne nævnt i de to franske sætninger, er centrifugering og 

tørring. Centrifugeringen, hvor sukkeret skilles fra den resterende saft, og som på fransk beskrives 

ved et verbum, beskrives her med substantivet centrifugering. Tørringen beskrives med verbet 

tørre, som i modsætning til det franske verbum sécher er finit og fungerer som hovedverbal i den 

pågældende sætning. Det næste eksempel (83) har flere dele af processen tilfælles med de franske 

eksempler end (82). Det understregede i sætningen er de dele af processen, der også findes i de to 

franske eksempler. 

 

(83) Ved melisproduktionen åbnes efter afslyngning af melassen for en dæksaft, der påsprøjtes 

sukkerlaget fra dyser i centrifugens indre, således at krystallerne skylles. […] Efter 

afslyngning af dæksaften vaskes på samme måde med 65-70 °C varmt vand. (…) 

Tørringen af sukkerkrystallerne starter i centrifugerne [...] [og] fortsætter traditionelt i en 

tørretromle [...]. Det tørrede produkt underkastes efter afkøling ved fald gennem kold luft 

en sigtning og føres til lagring og eftertørring på silo med luftgennemblæsning. (DA 12) 

 

(83) indeholder fem substantiver tørring, afkøling, sigtning, lagring, eftertørring og desuden to 

verber skylle og vaske, i s-passiv, der alle beskriver en del af processen. Vi kan altså konstatere, at 

der i de danske eksempler er en tendens til anvendelse af substantiver og finitte verbaler i 

modsætning til de franske, hvor der anvendes infinitte verbalformer. Desuden er der i de danske 

eksempler tendens til en parataktisk sætningsstruktur. Dette ses særligt i (82) ved anvendelsen af 

den sideordnende konjunktion og og understøttes af det faktum, at der generelt set anvendes flere og 

kortere sætninger i de danske eksempler. 
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8.5 Perfektum participium på dansk 

Vi vil her kort gennemgå de danske forekomster af perfektum participium, der ikke er blevet 

gennemgået, da de betydningsmæssigt ikke matcher de franske verber, som vi har gennemgået i det 

foregående. Det drejer sig om fem forskellige forekomster i de fire nedenstående sætninger. 

 

(84) Saften ledes så igennem nogle specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud 

over metalrammer. (DA 1.1) 

(85) De friske snitter fyldes i fra oven i apparatets nedre ende […] og de tages efter udlugning 

ud ved hjælp af et øsehjul, anbragt i den øvre ende. (DA 12.1)  

(86) Råsaften forlader diffusøren gennem en af skrabere renset si, anbragt i væggen i apparatets 

lave ende. (DA 12.2) 

(87) De af urenhederne dannede bundfald kan derpå frafiltreres. (DA 12.4) 

 

Anvendelsen af verberne trække ud over og anbringe i (84), (85) og (86) svarer til anvendelsen af 

de franske perfektum participier, der står som attributiv eller apposition. De danske eksempler kan 

som de franske betragtes som reducerede relativsætninger. Disse konstruktioner er på dansk 

grammatisk korrekte, men ses ikke hyppigt anvendt på dansk generelt. Her ville den fulde 

relativsætning være at foretrække. Konstruktionerne med rense og danne i (86) og (87) adskiller sig 

fra de tre andre konstruktioner ved også at indeholde agens. Heller ikke disse konstruktioner 

repræsenterer den gængse danske sprogbrug. En af skrabere renset si, anbragt i … i (86) kunne i 

stedet udtrykkes med en relativsætning som en si, der er renset af skrabere og anbragt i… hvilket 

ville gøre konstruktionen mere dansk. Det er altså nogle unødvendigt tunge konstruktioner, der ikke 

passer ind i det danske sprog, hvor sætningsstrukturen generelt er meget lineær. De danske 

eksempler kan således ikke siges at repræsentere en generel tendens i dansk sprogbrug. 

 

8.6 Delkonklusion - tendensen for perfektum participium 

Det første, vi kan konkludere ud fra forekomsterne af perfektum participium, er, at fordelingen af 

verberne i de tre verbalkategorier overordnet set er jævn. Det interessante er forskellen mellem 
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types/tokens ratio for de tre kategorier. I kategorien tilstand/beskrivelse er forskellen mellem 

antallet af verber og antallet af forekomster væsentligt større end i kategorierne aktivitet/transport 

og aktion/proces. En del af aktiviteterne og processerne bliver altså beskrevet af verber i den 

infinitte form perfektum participium.  

 

Vi har generelt gennem vores analyse af perfektum participium kunnet konstatere, at formen langt 

oftere anvendes i infinitte verbalsyntagmer på fransk end på dansk. Den hyppige anvendelse af det 

infinitte verbalsyntagme i forskellige ledfunktioner på fransk bekræfter teorien om det franske 

sprogs tendens til komprimering af sætningerne og en hypotaktisk sætningsstruktur. Der findes også 

i de danske tekster hypotaktiske konstruktioner, der beskriver det samme, som på fransk beskrives 

med et perfektum participiumsyntagme. Forskellen er, at hvor der på fransk anvendes infinit 

hypotakse, finder vi på dansk finit hypotakse i form af f.eks. relativsætninger. Til trods for dette må 

den generelle tendens i de danske tekster dog siges at være en parataktisk sætningsstruktur og 

anvendelsen af finitte verbaler. Processerne beskrives i de danske SugarTexts ofte i separate 

sætninger med finitte verbaler, og i de tilfælde, hvor der med finitte verbaler beskrives flere faser 

eller processer i én sætning, vil verbalerne oftest være sideordnede. I franske SugarTexts finder vi 

derimod tit flere processer beskrevet i samme sætning vha. perfektum participium eksempelvis ved 

et frit prædikativ, der er underordnet resten af sætningen.  

 

Vores analyse har ydermere vist, at kausal sammenhæng ofte på fransk udtrykkes ved f.eks. et frit 

prædikativ bestående af et perfektum participiumsyntagme, hvor denne sammenhæng på dansk 

udtrykkes ved hjælp af f.eks. adverbier. Til sidst vil vi nævne, at der på fransk ofte anvendes meget 

generelle verber også til beskrivelsen af processerne, og at fokus her er på resultatet af processen. 

På dansk derimod anvendes specifikke verber, som mere specificeret beskriver processen, og fokus 

er her på selve processen. På fransk er det typisk substantiverne, der fortæller os, hvor i processen vi 

befinder os, hvor dette på dansk kan læses ud af verberne. Alt dette bekræfter, hvad vi i forvejen 

ved om sætningsstrukturen og ordningen af informationer i endo- og exocentriske sprog. 
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KAPITEL IX 

 

PRÆSENS PARTICIPIUM 

 

9.1 Præsens participium på fransk 

Præsens participium er den form, som vi på fransk kalder participe présent. På fransk dannes 

Præsens participium som hovedregel ved at tilføje endelsen -ant til et verbums stamme. Der findes 

også naturligvis uregelmæssige verber, der fuldstændigt ændrer form. Overordnet set kan præsens 

participium på fransk optræde på tre forskellige måder: 

 

a) kerne i et substantivsyntagme 

b) kerne i et adjektivsyntagme 

c) kerne i et infinit verbal syntagme (præsens participiumsyntagme) 

 

Kerne i et substantivsyntagme 

Præsens participium kan forekomme i en substantiveret form, hvor den er kerne i et 

substantivsyntagme. Denne form adskiller sig markant fra de øvrige hovedanvendelser, da der ikke 

kan opstå tvivl ved identifikation af denne anvendelse.   

 

Kerne i et adjektivsyntagme 

Visse verber kan på fransk i præsens participium fungere som kerne i et adjektivsyntagme. Da disse 

adjektiver er afledt af verbet, kaldes de verbaladjektiver. Det særlige ved disse verbaladjektiver er, 

at de opfører sig ligesom andre adjektivsyntagmer. Dette gælder både dets opbygning og dets 

funktion i såvel sætningen som syntagmet. De kongruerer, som adjektiver normalt gør det, med det 

substantiv, som de lægger sig til og kan udfylde samme pladser som et adjektiv: attributiv, frit 

prædikativ samt subjekts- og objektsprædikativ. Desuden skal det nævnes, at 

verbaladjektivsyntagmet ikke indeholder andre led, men derimod altid optræder alene. Er der ingen 

led tilknyttet participiet, kan det altså som regel klassificeres som et verbaladjektivsyntagme. 
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Kerne i et infinit verbalsyntagme (præsens participium) 

Præsens participium kan anvendes verbalt i to forskellige syntagmetyper. Hvis syntagmet indledes 

af præpositionen en, dannes formen gerundium, og syntagmet kaldes et gerundiumsyntagme. 

Indledes det derimod ikke af en, er der tale om et præsens participiumsyntagme.  

 

Præsens participiumsyntagmet adskiller sig fra verbaladjektivet på flere forskellige områder. Dels 

bøjes det ikke som adjektivet i køn og tal, og dels knytter det andre led til sig. Faktisk kan præsens 

participiumsyntagmet kaldes en ”lille sætning” i og med, at det, modsat verbaladjektivsyntagmet, 

altid indeholder et eller flere sætningsled: objekt, præpositionsobjekt, adverbial etc., og det kan 

endvidere knytte bundne pronominer til sig. Det kan altså klassificeres som et præsens 

participiumsyntagme, hvis der er et eller flere led tilknyttet participiet. 

 

Præsens participiumsyntagmet kan udfylde en række forskellige ledfunktioner, hvoraf de vigtigste 

er attributiv, frit prædikativ samt prædikatsdel i en absolut konstruktion. Syntagmet kan, med 

undtagelse af subjektsprædikativet, udfylde samme ledfunktioner som adjektivsyntagmet (Pedersen, 

Spang-Hansen og Vikner 1998: 407). Når præsens participiumsyntagmet står attributivt, fungerer 

det som en relativsætning, der fortæller noget om kernen i det substantivsyntagme, hvori den står 

som attributiv. Optræder det som frit prædikativ, udtrykker det i langt de fleste tilfælde tid eller 

årsag. Den rolle, som syntagmet udfylder i appositionen, er nogenlunde identisk med den, som det 

udfylder, når det står attributivt. Grænsen imellem appositionen og attributivet er hårfin, hvilket vi 

var inde på i kapitel V. Når præsens participiumsyntagmet er prædikatsdel i en absolut konstruktion, 

står den absolutte konstruktion altid som adverbial, og den har som regel årsagsbetydning. Den 

absolutte konstruktion er et toleddet syntagme bestående af basis, som typisk er subjektet, og en 

prædikatsdel, som udfyldes af et participiumsyntagme11. Den absolutte konstruktion adskiller sig fra 

en sætning ved ikke at indeholde et finit verbal og er desuden uafhængig i forhold til resten af 

sætningen. 

 

9.2 Gerundium på fransk 

Gerundium er den anden og sidste måde hvorpå præsens participium kan optræde i et infinit 

verbalsyntagme. Gerundiumsyntagmet indledes altid af præpositionen en og fungerer altid som 

                                                 
11 Basis og prædikatsdelen i en absolut konstruktion har ikke nødvendigvis karakter af et subjekt–verbal-forhold, men 
da vores forekomster alle er af denne type, har vi valgt udelukkende at fokusere på denne type absolut konstruktion. 
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adverbial i en sætning uanset dets placering. Gerundiums adverbielle anvendelse kan udtrykke både 

betingelse, indrømmelse, tid, måde/middel og ledsagende omstændighed.  

 

Gerundiumsyntagmet adskiller sig fra det "rene" præsens participiumsyntagme ved ofte at rette sig 

efter sætningens subjekt; det logiske subjekt for gerundium er altid det samme som 

sætningsverbalet subjekt. Der findes dog få undtagelser for reglen om, at gerundium kan have andre 

led end sætningens subjekt som sit logiske subjekt. Rasmussen og Stage (1993: 92) gør rede for 

disse tilfælde, som eksempelvis kan forekomme, hvis sætningens subjekt er inanimeret, og der 

derfor ingen tvetydighed kan være om gerundiums subjekt. 

 

Præsens participiumsyntagmet og gerundiumsyntagmet - en sammenligning 

Foruden den åbenlyse syntaktiske forskel, at gerundiumsyntagmet indledes af præpositionen en, er 

der også andre forskelle imellem gerundium- og præsens participiumsyntagmet. En af de vigtigste 

forskelle er præsens participiumsyntagmets evne til at tage andre subjekter end sætningens.  Begge 

syntagmer kan anvendes til at udtrykke tid, men hvor præsens participiumsyntagmet kan anvendes 

om en afgrænset handling både forud for og efter hovedsætningens handlingsøjeblik, kan 

gerundium udelukkende anvendes om handlinger, der foregår samtidig som sætningens 

handlingsøjeblik (Pedersen, Spang-Hansen og Vikner 1998: 409). Gerundiumsyntagmet kan ikke 

som præsens participiumsyntagmet have årsagsbetydning. Gerundiumsyntagmet bruges i højere 

grad til at beskrive midlet eller måden, der leder op til ”resultatet” af hovedsætningen. En fransk 

konstruktion, hvor gerundium har middelbetydning. kan sammenlignes med den danske 

konstruktion, som indledes af ved at (Pedersen, Spang-Hansen og Vikner 1998: 409). 

 

På det semantiske plan finder vi ligeledes en væsentlig forskel, der adskiller de to syntagmetyper 

yderligere. Hvor præsens participiumsyntagmet bidrager til sætningen ved at tilføre denne ny 

information og derved udbygger hovedverbets indhold, begrænser gerundium sig til udelukkende at 

bidrage med allerede kendte oplysninger, såsom en ledsagende omstændighed, der forløber 

samtidig med hovedsætnings handling (Korzen og Lundquist 2004: 104). Dette stemmer også fint 

overens med de to syntagmers typiske anvendelser, hvor gerundiumsyntagmet er begrænset til en 

adverbiel funktion, er præsens participiumsyntagmet langt mere fleksibelt og kan udfylde en række 

andre ledfunktioner. 
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9.3 Præsens participium på dansk 

På dansk kaldes præsens participium lang tillægsform og dannes som hovedregel ved at tilføje 

endelsen –ende til verbets stamme.  Ikke alle danske verber kan danne formen præsens participium; 

dette gælder f.eks. de danske modalverber, kunne, skulle og ville, deponent verberne12, såsom 

væmmes, trives og lykkes samt de refleksive verber (Allan, Holmes and Lundskær-Nielsen 1995: 

280). På dansk bruges præsens participium overordnet på fire forskellige måder: 

 

a) verbalt 

b) adjektivisk 

c) adverbielt 

d) substantivisk 

 

Præsens participium bruges på dansk hyppigt i forlængelse af infinitiv i konstruktioner som komme 

gående og blive liggende samt i idiomatiske udtryk som få forærende. Den mest udbredte 

anvendelse af præsens participiet på dansk er den adjektiviske; her kan præsens participium stå både 

attributivt, som i en strålende solskinsdag, eller prædikativt som det illustreres af Allan, Holmes 

and Lundskær-Nielsen (1995: 284) i sætningen resultatet syntes overvældende, hvor præsens 

participium står som subjektsprædikat. Denne anvendelse kan sammenlignes med det franske 

verbaladjektiv, der i visse tilfælde bruges på lignende måde. Vi vil dog ikke behandle den 

adjektiviske funktion mere dybdegående, da vores fokus er på den verbale anvendelse. Desuden kan 

formen på dansk bruges adverbielt, hvor den kan beskrive både verber, adjektiver og adverbier. Den 

substantiviske brug af formen er især udbredt på dansk, når man taler om en eller flere personer, 

som karakteriseres ved verbets aktivitet, altså hvor verbet beskriver en særlig egenskab ved 

personen, som f.eks. en boligsøgende, en studerende og en troende. Disse participier betragtes i det 

danske sprog som ”fulde” substantiver (Allan, Holmes and Lundskær-Nielsen (1995: 283).  

  

                                                 
12 Et deponent verbum er et verbum, som kun eksisterer i passiv form, men som alligevel har en aktiv betydning. 



 

9.4 Præsens participium og gerundium i franske og danske 

I dette afsnit vil vi illustrere fordelingen af forekomster af infinitte verbalformer i henholdsvis 

franske og danske SugarTexts. 

  
Figur 15. Procentvis fordeling af præsens participiernes 

ledfunktioner i franske SugarTexts 

  
Figur 17. Procentvis fordeling af gerundiums ledfunktioner 

franske SugarTexts 

 

Figur 15 viser fordelingen af præsens participium i franske 
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Figur 16. Procentvis fordeling af præsens participiernes 

ledfunktioner i danske SugarTexts
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ses fordelingen af samme form i de danske tekster. Der er i alt seks forekomster, hvoraf den ene 

halvdel står som attributiv og den anden som apposition. Figur 17 illustrerer fordelingen af de 13 

gerundier. Et gerundium (7,69%) står i et tidsadverbial og 12 (92,31%) i måde/middeladverbialer.  

 

9.5 Anvendelsen af præsens participium i franske og danske SugarTexts samt 

ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts 

Vi vil i dette kapitel, under hver af de to ledfunktioner, se nærmere på nogle udvalgte verber inden 

for alle tre verbalkategorier og sammenholde disse med de tilsvarende verber og ækvivalerende 

udtryk i danske SugarTexts. Vi har, så vidt det har været muligt, valgt de verber, der er hyppigst 

forekommende, dog har det også været af betydning for udvælgelsesprocessen, hvorvidt vi har 

kunnet finde ækvivalerende verber og/eller udtryk i de danske tekster.  

 

Med udgangspunkt i verbalklassifikationen i kapitel VI har vi udarbejdet figur 18, der viser 

fordelingen af præsens participierne fordelt på verbaltype og ledfunktioner. Vi vil, med 

udgangspunkt i denne klassifikation, se nærmere på anvendelsen af de franske infinitte former og 

undersøge, hvordan de tilsvarende tilstande/beskrivelser, aktiviteter/transporter og 

aktioner/processer udtrykkes på dansk. 
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Figur 18. Franske SugarTexts – Verbaltyper og ledfunktioner i formen præsens participium
13

 

 Tilstand/beskrivelse Aktivitet/Transport Aktion/proces Types/tokens 

Attributiv contenir (13) 
correspondre à 
donner 
provenir de (4) 
résulter de 
titrer 

Baigner 
entourer 
entrainer 
envelopper 
fonctionner (4) 
retenir 
servir 
tourner 
travailler (3) 
utiliser 

alimenter 
arriver (2) 
refroidir, se ~ 
sortir (4) 

 

 Types 6/tokens 21 Types 10/ tokens 15 Types 4/ tokens 8 Types 20/ 
tokens 44 

Prædikatsdel i 

absolut 

konstruktion 

 Entraîner 
Servir 

filtrer 
 

 

 - 2/2 1/1 3/3 

Types/tokens Types 6/ tokens 21 Types 12/ tokens 17 Types 5/ tokens 9 Types 23/ 
tokens 47 

 

Det første, der er værd at bemærke i figur 18, er, at langt størstedelen af verberne tilhører 

kategorierne tilstand/beskrivelse og aktivitet/transport. Kun 9 ud af 47 tokens er aktions-

/procesverber. Dette fortæller os, at formen præsens participium ikke anvendes særlig ofte direkte i 

beskrivelsen af en proces. Dog skal vi ikke udelukke, at formen sammen med andre størrelser, 

eksempelvis substantiver, anvendes til at beskrive en proces i sukkerproduktionen. Det er også 

interessant at lægge mærke til types/tokens ratio i kategorien tilstand/beskrivelse. Endnu en gang ser 

vi det franske sprogs tendens til at anvende generelle verber, der kan bruges i mange forskellige 

sammenhænge. Alle verberne i denne kategori kan klassificeres som såkaldte ”passe-partout-

verber”, da de alle på fransk har en meget bred betydning og anvendelse. Ser vi overordnet på 

verberne i figur 18, kan vi konstatere, at langt de fleste er meget generelle verber og ikke begrænser 

sig til kun at kunne beskrive sukkerproduktionen.    

 

                                                 
13 Types angiver antallet af typer - her antallet af verber 
Tokens angiver antallet af forekomster af types 
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9.5.1 Attributiv 

Som det fremgår af figur 15, er attributivet klart den mest dominerende ledfunktion blandt alle 

forekomster af præsens participium i de franske SugarTexts. Vi vil under attributivet gennemgå to 

til tre verber fra hver af de tre verbalkategorier. 

 

9.5.1.1 Tilstand/beskrivelse 

Præcis halvdelen af attributiverne er tilstands-/beskrivelsesverber. Vi vil se nærmere på de franske 

verber contenir og correspondre og sammenholde dem med de danske verber indeholde og svare 

til, der anvendes parallelt i de danske tekster. 

 

Verbet contenir optræder hele 13 gange som attributiv i de franske SugarTexts i formen præsens 

participium. Vi har valgt at kategorisere verbet contenir som et tilstands-/beskrivelses verbum, da 

verbet må siges at beskrive en egenskab ved det objekt, det peger på – i (1) le jus de diffusion, 

råsaften, i (2) le jus épuré, tyndsaften, og i (3) le sirop, tyksaften. 

 

(1) On obtient ainsi un "jus de diffusion" contenant 13-14% de sucre et les cossettes épuisées en 

sucre. (FR 16.1) 

(2) Le jus épuré contenant 16 % de sucre est concentré dans la phase suivante jusqu'à 55 %, par 

ébullition, c'est l'évaporation. (FR 9.2) 

(3) Porté à ébullition dans des chaudières successives, le jus sucré se transforme 

progressivement en sirop contenant environ 65 % de saccharose. (FR 1.6) 

 

Contenir anvendes mere eller mindre ens i alle 13 forekomster og findes i flere af 

sukkerproduktionens processer. Vi kan derfor konstatere, at verbet ikke begrænser sig til en enkelt 

proces, men derimod bruges gentagne gange igennem hele sukkerproduktionen til at beskrive de 

forandringer roen, saften, massen og sukkeret undergår på sin rejse fra marken til butikken. (1), (2) 

og (3) beskriver tre forskellige processer, men alle tre konstruktioner er bygget op på præcis samme 

måde; contenant står som kerne i det præsens participiumsyntagme, der er attributiv i det 

overordnede substantivsyntagme, hvor jus er kerne. Denne konstruktion, hvor et præsens 

participiumsyntagme fungerer som attributiv i et substantivsyntagme, er generelt hyppigt 

forekommende på fransk og er meget karakteristisk for den franske måde at komprimere sætninger 
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på. Til sammenligning kan det nævnes, at der i de danske SugarTexts kun er to forekomster af det 

danske verbum indeholde, i præsens participium, som optræder i en konstruktion, der ligner den i 

(1), (2) og (3). 

 

(4) Saften ledes så igennem nogle specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud over 

metalrammer. (DA 1.1) 

(5) Roesnitterne, indeholdende de resterende 2% af sukkeret, fjernes nu som affald, der f.eks. 

bruges til dyrefoder. (DA 3.1) 

 

I (5) anvendes indeholdende parallelt med contenant i eksemplerne (1) til (3) ovenfor, nemlig til at 

beskrive en fase i roens forandringsproces, i dette tilfælde en af de indledende faser, hvor der endnu 

er tale om roesnitterne i modsætning til de senere faser, hvor der i højere grad er tale om saften eller 

massen. I (4) er konstruktionen den samme som (5). Der er dog den forskel, at indeholdende her 

beskriver filtrene og ikke roesnitterne eller saften. Konstruktioner som (4) og (5) er ikke hyppigt 

forekommende i det danske sprog og repræsenterer ikke den gængse sprogbrug. På dansk opererer 

vi som oftest med relativsætninger og parataktiske konstruktioner med hovedsætninger, således at 

vi undgår tunge infinitte konstruktioner som i (4) og (5). Teknisk sprogbrug på dansk har dog 

tendens til at komprimere teksten for at højne informationsniveauet og minimere spildpladsen. 

Desuden må der tages højde for den stærke indflydelse, som det engelske sprog har haft på det 

danske sprogs udvikling igennem en årrække; i takt med at sproget udvikler sig, møder vi flere og 

flere ikke-danske konstruktioner i vores hverdag (Korzen og Lundquist 2004: 123-124). (4) og (5) 

må altså anses for særlige tilfælde og er ikke repræsentative for det danske sprog. Ud over de to 

ovennævnte forekomster optræder verbet indeholde i danske SugarTexts hele 17 gange i finit form 

og en gang i infinitiv.   

 

(6) Det sukker, der er udvundet af roen, indeholder omkring 15% sukker, men også 1-2% 

urenheder, der skal fjernes. (DA 11) 

(7) Filtreringen gentages, og efter at saften er blevet tilsat svovldioxid SO2, har man fået 

tyndsaft, der indeholder ca. 14% sukker. (DA 10) 

(8) Saften fra fordampningsanlægget indeholder ca. 70% af sukker (DA 13) 

(9) Den sukkerholdige saft - råsaft - indeholder ca. 15% sukker, vand og en del urenheder, 

sidstnævnte udfældes ved tilsætning af læsket kalk og en efterfølgende filtrering. (DA 3) 
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Den finitte anvendelse af indeholde kan i (6) til (9) sidestilles med den infinitte anvendelse af 

contenant i (1), (2) og (3) på det semantiske plan, men ikke på det syntaktiske. Mængden af 

information er den samme, men sætningsopbygningen, og dermed måden hvorpå budskabet bliver 

formidlet, er ganske forskellig. Sætningsstrukturen i (6) til (9) er gode eksempler på, hvorledes de 

germanske sprog har tendens til at anvende finitte konstruktioner, hvor romanske sprog i højere 

grad anvender en infinit form til at sige det samme. I (7) fungerer relativsætningen der indeholder 

ca. 14% sukker som attributiv i det overordnede substantivsyntagme, hvor tyndsaft er kerne. En 

parallel fransk konstruktion finder vi i (2), hvor contenant 16 % de sucre står som attributiv til le jus 

épuré; og den franske præsens participium udfylder samme rolle, som den danske relativsætning i 

(7).  

 

Blandt de franske præsens participier, der falder under verbalkategorien tilstand/beskrivelse, finder 

vi desuden verbet correspondre, hvis anvendelse kan sidestilles med contenirs anvendelse i (1), (2) 

og (3).  

 

(10) On obtient ensuite, d'une part, du jus sucré qui est extrait des cossettes par diffusion et, 

d'autre part, des pulpes correspondant aux cossettes après extraction du sucre. (FR 15.5) 

 

Præsens participiet i (10) står attributivt til pulpes i det overordnede substantivsyntagme. I de 

danske SugarTexts finder vi en tilsvarende konstruktion, der optræder hele tre gange. I (11) og (13) 

står svarende til som apposition, mens den i (12) fungerer som attributiv, da den må tolkes som en 

integreret del af substantivsyntagmet. Den kan derfor ikke fjernes, uden at information, og dermed 

en del af betydningen, går tabt.  

 

(11) Roedepotet kan rumme op til 10.000 tons roer svarende til 2 døgns forbrug. (DA 13.1) 

(12) Der tilsættes læsket kalk til en alkalitet svarende til 0,5% calciumoxyd. (DA 12.3) 

(13) I første saturationskedel indblæses carbondioxyd til et pH på 10,8 svarende til 0,08% 

calciumoxyd, er nået, hvorefter første filtrering foretages i store rammefilterpresser, på 

specialfiltre eller i posefiltre […]. (DA 12.5) 
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På dansk anvendes verbet svare ofte i sin faste forbindelse med præpositionen til i formen præsens 

participium, og vi må derfor konstatere, at det kan betragtes som et fast udtryk på lige fod med 

f.eks. angående, omhandlende og vedrørende. Sammenligner vi (10) og (12), kan vi se, at præsens 

participiet både står som attributiv til kernen i et substantivsyntagme i den franske og i den danske 

sætning, og at der på det semantiske plan kan sættes lighedstegn imellem anvendelsen på de to 

sprog. Denne anvendelse af svarende til i det danske sprog må altså siges at være et ækvivalerende 

udtryk til det franske correspondant à i (10). I (11) og (13) står svarende til, som nævnt ovenfor, 

som apposition, da det ikke som i (12) er en integreret del af substantivsyntagmet, men derimod 

snarere et indskud i sætningen. I (11) er vi allerede blevet informeret om, hvor stor en mængde roer 

roedepotet kan rumme; det faktum, at det svarer til 2 dages forbrug, er blot en uddybende 

kommentar, der er løst knyttet til substantivsyntagmets kerne roer. 

 

 I (14) ses en finit anvendelse af svare til i en attributiv relativsætning. Denne anvendelse kan 

umiddelbart synes mere dansk end præsens participierne i (11) til (14), men ikke desto mindre 

forekommer konstruktionen kun to gange i de 16 danske SugarTexts, hvilket fortæller os, at 

præsens participium af netop dette verbum ikke er en sjældenhed i det danske sprog.  

 

(14) Efter opvarmning i forvarmere til 85 °C med damp fra kogeapparatet eller fra 4. eller 5. 

trin af tyndsaftinddamperen følger den varme hovedkalkning under 5-10 minutters 

henstand efter tilsætning af kalkmælk op til en endelig alkalitet, der svarer til 0,85% 

calciumoxyd (på roebasis), især for at nedbryde invertsukker. (DA 12) 

 

De danske SugarTexts indeholder i alt seks forekomster af præsens participium fordelt på tre 

forskellige verber: indeholde, svare til og bestå af. Verbet bestå af opfører sig på dansk som de to 

andre, dog findes den franske ækvivalent composé de fortrinsvis i perfektum participium i de 

franske SugarTexts: 

 

(15) Herved dannes en fyldmasse bestående af sukkerkrystaller og en omgivende modersirup. 
(DA 12.6) 

 



 102 

Kategoriserer vi disse tre verber efter den i kapitel VI anvendte teori om verbalklassifikation, falder 

de alle tre under kategorien tilstands-/beskrivelsesverber. I samme kapitel redegjorde vi for en 

skelnen mellem simple og komplekse situationer i forbindelse med de tre verbalkategorier. 

Tilstands-/beskrivelsesverberne er alle verber, som angiver en situation eller et billede af noget 

stillestående, hvor der ingen aktivitet eller bevægelse er. De seks forekomster af præsens 

participium i danske SugarTexts har altså en fællesnævner; de beskriver alle enten deres vært eller 

en egenskab ved deres vært. Går vi ud fra, at de seks forekomster af præsens participium i danske 

SugarTexts er repræsentative for den generelle anvendelse af præsens participium i danske sprog, 

kan vi konstatere, at der er et klart mønster. De forekommer særligt i simple situationer, hvor de 

oftest anvendes med faste præpositionsforbindelser i konstruktioner, der kan betegnes som faste 

udtryk. 

 

9.5.1.2 Aktivitet/transport 

15 af de i alt 44 præsens participier, der står som attributiv, er verber fra kategorien aktivitets-

/transportverber. Som vi så ovenfor, er ingen af de danske præsens participier fra denne kategori, 

hvilket understøtter vores påstand om, at fransk i langt større udstrækning gør brug af de infinitte 

verbalformer; deres anvendelse begrænser sig altså ikke, som de danske, blot til en særlig type 

situationer og verber eller få faste forbindelser. I (16) nedenfor anvendes et præsens participium af 

verbet entraîner i en reduceret proposition, som her står attributivt til la précipitation de la chaux. 

 

(16) C’est la  "carbonatation",  qui provoque la précipitation de la chaux (sous forme de 

carbonate de chaux), entraînant avec elle les impuretés. (FR 2.4) 

 

Konstruktionen med præsens participiet i (16) kan betragtes som en reduceret relativsætning, da den 

konstrueres uden det relative pronomen, men knytter sig til den nominelle størrelse på samme måde, 

som en relativsætning ville gøre det. Valget af den reducerede proposition med den infinitte 

verbalform i (16) står i skarp kontrast til relativsætningerne med de finitte konstruktioner i (17) og 

(18). Alle står de attributivt, men hvor vi på dansk gerne anvender en finit konstruktion i form af en 

relativsætning, vil en tilsvarende konstruktion ikke være lige så mundret på fransk som den infinitte 

konstruktion. 
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(17) Herved udskilles kalken i form af slampartikler, som binder saftens urenheder. (DA 1) 

(18) Herefter gennembobles råsaften med kuldioxid, under den såkaldte saturation udfældes 

kalken i form af små partikler, som samtidigt binder urenhederne til sig, og danner et 

kalkslam. (DA 6) 

 

Denne tendens til at anvende infinitte verbalformer frem for finitte går fint i tråd med de romanske 

sprogs forkærlighed for at komprimere teksten. Sætningerne i de franske SugarTexts er generelt 

længere end i de danske SugarTexts (se figur 7 og 8). Dette skyldes, at ordningen af information er 

forskellig på de to sprog. Sætningerne i de franske SugarTexts er især præget af at være stærkt 

informative, og en enkelt sætning beskriver ofte flere af sukkerproduktionens etaper. I de danske 

tekster beskrives processerne typisk mere adskilt, og hver proces beskrives overvejende i en separat 

sætning. Længden af de franske sætninger kontra længden af de danske vidner om en stor forskel i 

ordning af information på de to sprog.  

 

(19) Puis, ce jus dense est porté à ébullition dans une chaudière (ou cuite), fonctionnant sous 

vide partiel, à une température d’environ 70 °C, jusqu’à ce qu’il cristallise. (FR 18.3) 

(20) Le sirop obtenu est concentré dans des chaudières à cuire (appelées cuites) travaillant sous 

vide pour éviter la caramélisation. (FR 26.10) 

 

Sætningsstrukturen i (19) og (20) er gode eksempler på det franske sprogs tendens til at anvende 

infinitte verbalformer i hypotaktiske strukturer og herved komprimere sproget for at presse så meget 

information som muligt ind på et minimum af plads. Eksempelvis informerer (19) os om, at 

tyksaften bringes i kog, at dette sker i et kogeapparat, at det foregår under vacuum, om 

temperaturen undervejs i processen, og om at processen forløber, indtil sukkerkrystallerne dannes. 

Fonctionnant sous vide partiel fungerer som attributiv til chaudière, som er kerne i det 

overoverordnede substantivsyntagme. Endnu en gang har vi i den franske sætning at gøre med en 

attributiv konstruktion, der på dansk ville gengives med en relativsætning eller en parataktisk 

konstruktion med to hovedsætninger. 
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(21) For at kunne udkrystallisere sukkeret er det nødvendigt af fjerne endnu mere vand fra 

tyksaften. Dette sker i store kogeapparater ved undertryk […]. Efterhånden som vandet 

fordamper dannes sukkerkrystallerne. (DA 1) 

(22) Den ligner sirup og kaldes tyksaft. For at sukkeret kan udkrystalliseres er det nødvendigt, 

at der fjernes mere vand fra tyksaften. Det sker under vacuum i store kogeapparater. 

Herved dannes sukkerkrystallerne, medens vandet fordamper.. (DA 13) 

 

Sammenligner vi (19) med (21) og (22), ser vi, at det semantiske indhold stort set er ens, men at der 

på dansk anvendes langt flere sætninger til at beskrive det samme, som på fransk beskrives i en 

enkelt sætning. Igen står den danske sætningsopbygning i kontrast til den komprimerede 

informationstunge romanske skrivestil, hvor hypotakse foretrækkes frem for paratakse. 

 

9.5.1.3 Aktion/proces 

I alt otte forekomster ud af de 44 attributiver blandt præsens participierne er aktions-/procesverber. 

Disse otte forekomster er fordelt på fire forskellige verber. Som vi var inde på tidligere under 

tilstand/beskrivelse, er der heller ingen aktions-/procesverber blandt de identificerede forekomster 

af præsens participium i danske SugarTexts. Seks ud af de otte forekomster i franske SugarTexts er 

fordelt på kun to verber: fire gange sortir og to gange arriver. Både sortir og arriver er forholdsvis 

uspecifikke verber, der kan bruges i diverse sammenhænge, hvilket er typisk for et exocentrisk 

sprog som fransk, der kendetegnes ved anvendelsen af uspecifikke verber og specifikke 

substantiver. I (23) er det i høj grad lavoir, der er i fokus og beskriver processen, mens arrivant kun 

fortæller noget om en ankomst til en given destination. I (24) har vi endnu en gang substantivet 

lavoir i forbindelse med et underspecificeret verbum passer og substantivet douches i forbindelse 

med verbet recevoir i sætningen efter. 

 

(23) Les betteraves arrivant au lavoir contiennent d’importantes quantités de terre, pierres, 

herbes, radicelles et feuilles de betteraves. (FR 19.4) 

(24) Elles passent donc par le lavoir. Elles reçoivent alternativement de fines douches et des jets 

puissants qui les débarrassent de toutes les salissures. (FR 3) 
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Ser vi nærmere på, hvordan samme proces beskrives i de danske tekster, finder vi op til flere 

eksempler på, at der i langt i højere grad anvendes specifikke verber, hvilket er ganske typisk for et 

endocentrisk sprog som dansk.  I (25) og (26) udtrykkes selve sproghandlingen helt klart ved hjælp 

af verberne spule, vaske og rense i passiv, i modsætning til (23) og (24), hvor handlingen 

specificeres af substantiverne.  

 

(25) Fra depotet spules roerne via et rendesystem ind i fabrikken, undervejs bliver roerne vasket 

og renset for jord og sten. (DA 3) 

(26) På sukkerfabrikken vaskes roerne. (DA 5) 

 

Eksemplerne (23) til (26) illustrerer igen forskellen imellem exo- og endocentriske sprog. 

Exocentriske sprog, som fransk, benytter sig som oftest af abstrakte verber og præcise substantiver, 

mens de endocentriske, som dansk, typisk ynder at anvende præcise verber og vage substantiver 

(Korzen og Lundquist 2004: 19).  

 

I de følgende eksempler ses endnu et eksempel på et forholdsvis vagt fransk verbum sortir. Vi har i 

alt fundet fire forekomster af dette verbum i formen præsens participium. 

 

(27) Les cristaux de sucre sortant de ce premier cycle cristallisation/turbinage ou premier "jet" 

sont naturellement blancs. (FR 2.13) 

(28) Le sucre cristallisé blanc sortant des centrifugeuses possède une teneur en eau de 2 % 

environ. (FR 17.6) 

(29) Les cossettes sortant des coupe-racines sont acheminées dans un grand tambour de 

diffusion où se fait l'extraction par lessivage et par osmose du sucre contenu dans les 

cossettes. (FR 20.2) 

(30) Pour éliminer les impuretés, il faut soumettre le jus sortant de la "Diffusion" à une 

purification. (FR 20.4) 

 

Verbet sortir bruges i (27) og (28) til at angive, at krystallerne eller sukkeret netop er kommet ud af 

en proces, mens sætningens hovedverbum efterfølgende angiver, hvorledes denne proces har 

påvirket dem, med andre ord assisterer sortir sætningens hovedverbum, og sammen angiver de 



 106 

resultatet af den foregående proces. I (29) og (30) anvendes sortir på samme måde, men sætningens 

hovedverbum fører handlingen videre til næste proces. Til at beskrive lignende situationer finder vi 

i danske SugarTexts langt flere finitte konstruktioner, både hypotaktiske konstruktioner som f.eks. 

relativsætninger og parataktiske konstruktioner i form af to eller flere hovedsætninger.  

 

(31) Fra snittemaskinen føres roesnitterne til et ekstraktionsapparat - diffusionsapparat - hvor 

snitterne føres langsomt igennem modstrømmende varmt vand, som i løbet af 70 - 90 

minutter optager sukkeret fra snitterne. (DA 3) 

 

Sammenligner vi (29) og (31), kan vi se, at begge sætninger angiver, at roesnitterne forlader 

maskinen og er på vej videre til næste etape af sukkerproduktionen. I (29) anvendes både et præsens 

participium og et perfektum participium i samme sætning, hvor der i (31) anvendes tre finitte 

konstruktioner til at angive samme information.  

 

Når præsens participiumsyntagmet anvendes attributivt, som det er tilfældet i de franske eksempler, 

vi har gennemgået, fungerer det generelt som en variant for en relativsætning. Da det franske sprog 

har tendens til at vælge infinitte konstruktioner, vil et participium her være et mere naturligt valg i 

de situationer, hvor vi på dansk ville bruge en relativsætning. Sådanne infinitte konstruktioner, som 

står attributivt, kan siges at være en slags subjektsløse ledsætninger (Pedersen, Spang-Hansen og 

Vikner 2003: 35). 

 

9.5.2 Prædikatsdel i absolut konstruktion 

I de franske SugarTexts har vi i alt fundet fire absolutte konstruktioner, hvoraf de tre er konstrueret 

med et præsens participium. Vi vil her se nærmere på de tre forekomster af absolutte 

konstruktioner, hvori et præsens participiumsyntagme står som prædikatsdel.   

 

9.5.2.1 Aktivitet/transport 

To af de tre forekomster er verber, fra kategorien aktivitet/transport, nemlig verberne entraîner og 

servir. Igen har vi at gøre med neutrale verber, der generelt kan anvendes i mange forskellige 

situationer og derfor heller ikke i SugarTexts begrænser sig til en enkelt af sukkerproduktionen 
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faser. I (32) indledes sætningen af en absolut konstruktion med L'utilisation de la chaux som basis 

og entraînant samt resten af sætningen som prædikatsdel.  

 

(32) L'utilisation de la chaux entraînant une calcification du jus, l'élimination des ions calcium 

évite l'encrassage de l'équipement employé lors des étapes ultérieures d'évaporation et de 

cristallisation. (FR 13.6) 

 

Den absolutte konstruktion i (32) er et præsens participiumsyntagme og fungerer i den overordnede 

sætning som en adverbiel ledsætning, der udtrykker årsag. Den absolutte konstruktion eksisterer 

ikke på dansk, og vi har derfor måttet lede efter andre måder at udtrykke samme situation i de 

danske tekster.  

 

(33) Urenhederne fjernes ved, at der blandes læsket kalk i sukkersaften. Når saften herefter 

opvarmes og blandes med kuldioxid, udfældes kalken i form af små partikler. (DA 2) 

(34) Først blandes læsket kalk i råsaften, kalken udfælder en del af urenhederne og virker 

steriliserende. Herefter gennembobles råsaften med kuldioxid, under den såkaldte 

saturation udfældes kalken i form af små partikler, som samtidigt binder urenhederne til 

sig, og danner et kalkslam. (DA 6) 

 

I (33) gengives samme situation med præpositionssyntagme ved, at der blandes læsket kalk i 

sukkersaften. I (34) bruges en typisk dansk parataktisk konstruktion med to sætninger til at gengive 

samme information. Desuden anvendes tidsadverbierne først og herefter til at angive den logiske 

sammenhæng mellem de to handlinger. Altså er sammenhængen implicit på fransk, idet den 

udtrykkes ved den absolutte konstruktion, og eksplicit på dansk, hvor den f.eks. udtrykkes ved 

hjælp af adverbier.  

 

I (35)14 ser vi endnu et eksempel på en absolut konstruktion, der indleder en sætning og fungerer 

som årsagsadverbial, hvilket også var tilfældet i (32).  

                                                 
14 Vi har her valgt at tolke sætningen i dens kontekst, således at den efterfølgende sætning hører med, da den ellers ikke 
ville give mening. Vi mener altså, at der i den franske tekst er tale om en fejl, og at der burde have været et komma og 
ikke et punktum efter suivante inden Peu. Vi har derfor rettet den oprindelige fejl i tekst 26 i de franske SugarTexts og 
indsat et komma i stedet for et punktum. 
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(35) La vapeur de la chaudière précédente servant à la chaudière suivante, peu à peu le jus 

devient sirop. (FR 26.8) 

Handlingen i hovedsætningen forudsætter den absolutte konstruktion, og der er etableret en såkaldt 

kausal sammenhæng imellem de to handlinger; tyndsaften bliver altså lidt efter lidt til tyksaft pga. 

dampen og varmen fra kedelen.  

 

9.5.2.2 Aktion/proces 

Vi skal nu se på verbet filtrer, som er den sidste af de tre absolutte konstruktioner med præsens 

participium som prædikatsdel. Filtrer anvendes her i en sammensat form med hjælpeverbet être. 

 

(36) Cette opération se fait par addition au jus sucré de chaux, puis de dioxyde de carbone, le 

jus carbonaté étant ensuite filtré. (FR 18.2) 

 

I (36) er den absolutte konstruktion ikke spidsstillet, som det var tilfældet i (32) og (35), men er 

derimod placeret sidst i sætningen. Præsens participiumsyntagme udgør her en adverbiel 

ledsætning, der i hovedsætningen fungerer som tidsadverbial. I de danske SugarTexts har vi fundet 

et eksempel, der gengiver samme situation, men på dansk anvendes en finit ledsætning.  

 

(37) Saften sendes nu gennem store filtre, hvor kalken filtreres fra. (DA 7) 

 

Som vi har set ovenfor, er den absolutte konstruktion en særlig type reduceret ledsætning, og der 

findes ikke på dansk en ækvivalent hertil. Den absolutte konstruktion er endnu en konstruktion, der 

på fransk medvirker til en hierarkiseret sætningsstruktur og dermed en komprimering af teksten.  

 

9.6 Anvendelsen af gerundium i franske SugarTexts 

Vi har nu gennemgået de ”rene” præsens participiumsyntagmer, og i dette afsnit vil vi se nærmere 

på gerundiumsyntagmet. Vi har udarbejdet en oversigt over antallet af identificerede forekomster af 

gerundium i franske SugarTexts inddelt efter adverbialtype og klassificeret efter adverbial- og 

verbaltype: 
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Figur 19. Franske SugarTexts – Verbaltyper og ledfunktioner i formen gerundium 

 Tilstand/beskrivelse Aktivitet/transport Aktion/proces Types / 

tokens 

Adverbial – tid attendre    

 1/1 - - 1/1 

Adverbial – 

måde/middel 

former(2) 
veiller 
reposer, se ~ 

passer 
retenir 
traverser 
 

consommer 
évaporer 
refroidir (2) 
vaporiser 

 

 3/4 3/3 4/5 10/12 

Types / tokens 4/5 3/3 4/5 11/13 

 

Som det fremgår af figur 19, er de 13 forekomster af gerundium nogenlunde ligeligt fordelt på de 

tre verbalkategorier. Ser vi på forholdet types/tokens, kan vi generelt sige, at der næsten er lige så 

mange types, som der er tokens. Der er altså ingen af verberne, der er specielt fremtrædende i 

forhold til andre. Iøjefaldende er dog forskellen i fordelingen af forekomsterne imellem de to 

adverbialtyper. 12 af de 13 forekomster er adverbialer af typen måde/middel, mod kun ét 

tidsadverbial. Det mærkbart større antal mådesadverbialer kan tilskrives teksternes meget tekniske 

karakter kombineret med den høje koncentration af information. Både de franske og de danske 

SugarTexts tilstræber at beskrive sukkerproduktionens mange processer, og det er derfor naturligt, 

at der undervejs vil forekomme en række mådesadverbialer, der beskriver og uddyber disse 

processer.  

9.6.1 Adverbial - tid 

Det eneste tidsadverbial blandt de 13 gerundier i franske SugarTexts er en konstruktion med verbet 

attendre. Attendre tilhører kategorien aktivitet/transport. 

 

(38) Lavé par pulvérisation d'eau et de vapeur, recueilli et séché par de l'air chaud puis refroidi, 

le sucre est enfin prêt à la consommation et stocké en attendant son conditionnement et son 

expédition vers les lieux de vente. (FR 1.9) 

 

Gerundium af verbet attendre anvendes ganske hyppigt på fransk, og kan betragtes som et fast 

udtryk, der også er at finde i Le Petit Robert La Langue Française under attendre. I (38) er 

gerundiumsyntagmet placeret til sidst i sætningen, i forlængelse af hovedsætningen, hvilket er den 

eneste mulige plads for leddet at indtage i denne sætning, som indledes af et langt spidsstillet frit 
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prædikativ. Desuden bemærker vi, at der er anvendt informationstunge substantiver, hvilket er 

typisk for et exocentrisk sprog som fransk. Denne tendens til substantivering i det franske sprog 

medvirker, sammen med anvendelsen af de infinitte verbalformer, i høj grad til at skabe de 

hierarkiserede sætningsstrukturer, som vi ofte finder på fransk. Den kompakte sætningsstruktur, der 

står i skarp kontrast til strukturen i de sætninger, der beskriver den tilsvarende proces, 

tørringsprocessen, i de danske SugarTexts.  

 

(39) Til sidst bliver sukkeret tørret i store tromler, og det er klart til at blive pakket og solgt. 

(DA 4) 

(40) Det skal tørres med varm luft, før det transporteres over i store sukkersiloer. (DA 6) 

(41) Det skal derfor tørres med varm luft, før det transporteres over i de store sukkersiloer. (DA 

7) 

(42) Det hvide sukker bliver tørret og pakket eller lagt i silo for senere salg. (DA 9) 

(43) Tilbage bliver det færdige sukker, som tørres og transporteres over i siloerne. Herfra går 

sukkeret til pakkerierne. (DA 10) 

(44) Til sidst tørres sukkeret og fyldes i silo. (DA 16) 

 

Tendensen i eksemplerne (39) til (44) er den samme; der anvendes små tidsadverbier som til sidst 

og før samt længere finitte verbalkonstruktioner til at beskrive processen. De understregede verber, 

som tørre og pakke, er alle specifikke verber i s-passiv, hvilket atter bekræfter, hvad vi ved om 

forskellen i anvendelsen af specifikke og uspecifikke verber i de endo- og exocentriske sprog. Den 

parataktiske struktur i (39) til (44) skabes bl.a. ved den sideordnende konjunktion og, der anvendes i 

flere af sætningerne.  

 

9.6.2 Adverbial – måde/middel 

12 ud af de 13 gerundier i de franske SugarTexts er adverbialer af typen måde/middel. Vi vil i det 

følgende gennemgå et verbum fra hver verbalkategori. 

 

9.6.2.1 Tilstand/beskrivelse 

Vi vil her gennemgå verbet former, da det er det eneste, der forekommer to gange. I (45) og (46) har 

vi to parallelle konstruktioner med verbet former. 
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(45) Pour éliminer ces impuretés, une opération est réalisée avec du lait de chaux qui fixe une 

partie de celles-ci en formant des sels insolubles dans l'eau. (FR 15.6) 

(46) On élimine les impuretés contenues dans le jus sucré, on le mélange à du lait de chaux qui 

précipite une partie des impuretés en formant avec elles du sel insoluble dans l'eau. (FR 

17.2) 

 

Ovenstående eksempler beskriver den del af processen, hvor urenhederne skal fjernes fra saften ved 

hjælp af læsket kalk. Det har ikke været muligt at finde sætninger i de danske SugarTexts, som 

indeholder præcis det samme semantiske indhold. Vi har fundet tre eksempler på tilsvarende etape i 

sukkerproduktionen i de danske SugarTexts.  

 

(47) Derfor tilsættes først læsket kalk – kalkmælk – derefter opvarmes saften og tilføres 

kuldioxid i saturationsanlægget. Herved udskilles kalken i form af slampartikler, som 

binder saftens urenheder. (DA 1) 

(48)  Urenhederne fjernes ved, at der blandes læsket kalk i sukkersaften. Når saften herefter 

opvarmes og blandes med kuldioxid, udfældes kalken i form af små partikler. 

Kalkpartiklerne binder samtidig urenhederne til sig. (DA 2) 

(49)  Først iblandes læsket kalk – det udfælder en del urenheder og virker steriliserende. 

Dernæst tilsættes kuldioxid, og bobleprocessen får kalken til at binde urenheder til sig og 

synke til bunds. (DA 11) 

 

Ingen af ovenstående danske sætninger beskriver nøjagtig det samme, som gerundiumsyntagmet i 

(45) og (46), men de beskriver alle, hvorledes urenhederne fjernes fra saften ved at tilsætte læsket 

kalk, som binder urenhederne til sig. Sætningsstrukturen i (45) og (46) adskiller sig meget klart fra 

den danske; i (47) og (48) anvendes præpositionsforbindelsen i form af til at beskrive, hvorledes 

kalken formår at binde urenhederne til sig. Denne konstruktion er sandsynligvis det tætteste vi 

kommer på et ækvivalerende dansk udtryk, som tåler at blive sammenlignet med den franske 

konstruktion i (45) og (46).   
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9.6.2.2 Aktivitet/Transport 

Vi vil her gennemgå verbet traverser. Traverser er et underspecificeret verbum og altså ikke et 

verbum, der begrænser sig til en særlig etape i sukkerproduktionen.  

 

Gerundiumsyntagmet i (50) fungerer som mådesadverbial, idet det beskriver, hvorledes vandet 

optager roernes sukkerindhold.   

 

(50) Au cours de cette opération dite de diffusion, les cossettes sont expédiées dans un diffuseur 

où circule de l'eau chauffée à 70°C environ qui se charge en sucre en traversant les 

tranches. (FR 13.3) 

 

Det logiske subjekt for gerundiet er pronomenet qui i den foranstående relativsætning, der viser 

tilbage til l'eau chauffée i den overordnede sætning. Processen, der beskrives her, findes også 

beskrevet i de danske SugarTexts, men med en række finitte konstruktioner. 

 

(51) I apparatet overskylles roestykkerne med 70 grader varmt vand, der udtrækker sukkeret. 

(DA 2) 

(52) Fra snittemaskinen føres roesnitterne til et ekstraktionsapparat - diffusionsapparat - hvor 

snitterne føres langsomt igennem modstrømmende varmt vand, som i løbet af 70 - 90 

minutter optager sukkeret fra snitterne. (DA 3) 

(53) Nu føres snitterne til diffusionsapparatet, her bliver snitterne overhældt med vand, der er 

mellem 70-80ºC varmt. (DA 4) 

(54) Derpå snittes de i små V-formede snitter og overhældes med varmt vand. (DA 5) 

(55) Nu bliver roerne skåret i tynde snitter, som føres hen til et såkaldt diffusionsapparat, hvor 

de bliver gennemskyllet med 70° C varmt vand. (DA 6) 

(56) For at få sukkeret ud af roerne overskylles roesnitterne med 70 grader varmt vand. (DA 16) 

 

Fælles for (51) til (56) er, at de alle indeholder specificerede verber, som er særegne for denne etape 

af sukkerproduktionen. Handlingen i sætningerne ligger i verberne, der fortæller os i hvilken proces, 

vi befinder os. Igen er det værd at lægge mærke til, at der i alle de danske konstruktioner er anvendt 
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passiver. I (50) anvendes verbet traverser, som i modsætning til de danske verber er abstrakt og 

vagt. Betydningen af traverser er kontekstbestemt, og det betyder her at gennemstrømme.  

 

9.6.2.3 Aktion/Proces 

Under denne kategori vil vi gennemgå verbet vaporiser, der beskriver, hvordan vandet elimineres.  

 

(57) En vaporisant alors de l'eau chaude dans les centrifugeuses, on parvient à chasser le sirop 

coloré qui adhère à chaque cristal de sucre (opération de clairçage). (FR 2.12) 

 

I (57) befinder vi os i centrifugeringsfasen, og gerundiumsyntagmet en vaporisant fungerer her som 

mådesadverbial. Gerundiet uddyber hovedsætningens betydning og betegner måden, hvorpå 

resultatet af hovedsætningen opnås. På fransk udtrykkes måde gerne i form af et 

gerundiumsyntagme, da verberne generelt er abstrakte, og det ofte ikke er muligt at angive både 

måde, retning og bevægelse med ét verbum (Korzen og Lundquist 2004: 102). 

Gerundiumsyntagmet anvendes altså som supplement til sætningens oververbum og skal altid ses i 

forhold til sin kontekst, da formen i sig selv ikke kan udtrykke noget. Dette understreges af det 

faktum, at det logiske subjekt for gerundiumsyntagmet er det samme som oververbets subjekt. Vi 

har i de danske tekster fundet samme del af centrifugeringsprocessen beskrevet på flere forskellige 

måder. 

 

(58) Efterhånden som vanddampen ledes bort, dannes der krystaller i saften. Sukkersaften er nu 

en tyk, brun grød, der pumpes over i store centrifuger. I centrifugerne slynges det brune 

stof – siruppen – ud af sukkergrøden. (DA 2) 

 

(59) Tyndsaften bliver kogt, så det meste af vandet fordamper. Saften bliver nu kaldt tyksaft og 

består af 80% sukker. Tyksaften bliver igen kogt. Under kogningen begynder sukkeret at 

blive til krystaller. Tyksaften er nu blevet til en masse af sukkerkrystaller og sirup. For at 

skille sukker og sirup kommer massen i en centrifuge, hvor siruppen bliver slynget fra. 

(DA 4) 

 

I både (58) og (59) kan vi se, at der på dansk anvendes adverbier til at skabe den 

årsagssammenhæng mellem handlingerne, som gerundiet skaber i den franske sætning. I (58) 
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indledes sætningen af tidsadverbiet efterhånden, der udtrykker det afhængighedsforhold, som 

gerundiet i (57) udtrykker. I (59) anvendes adverbiet så til at skabe sammenhæng: vandet fordamper 

som en følge af, at tyndsaften koges. Det er endvidere værd at bemærke, at begge de danske 

konstruktioner anvender flere sætninger til at beskrive det samme, som på fransk kan beskrives i én 

enkel sætning. 

 

9.7 Delkonklusion - tendensen for præsens participium og gerundium 

I vores analyse af præsens participium og gerundiums anvendelse i franske og danske SugarTexts 

har vi belyst flere centrale elementer. Vi er bl.a. kommet frem til, at langt størstedelen af de fundne 

forekomster af præsens participium er verber fra kategorierne tilstand/beskrivelse og 

aktivitet/transport, mens gerundierne fordeler sig nogenlunde ligeligt på alle tre verbalkategorier.  

 

Helt overordnet har vi kunnet konstatere, at den verbale anvendelse af præsens 

participiumsyntagmet er langt hyppigere på fransk end på dansk. De få danske forekomster af 

præsens participium kan alle karakteriseres som faste udtryk, da de anvendes med faste 

præpositionsforbindelser. Desuden har vi bemærket, at den attributive anvendelse af formen på 

fransk kan sammenlignes med den hyppige danske brug af attributive relativsætninger. Der er altså 

tendens til hypotakse i både franske og danske SugarTexts, men hvor der på fransk anvendes infinit 

hypotakse, anvendes der på dansk i langt højere grad finit hypotakse. De franske sætninger er 

generelt længere end de danske, og det, der på fransk beskrives i én enkelt sætning, beskrives gerne 

i to eller flere sætninger i de danske tekster. Altså finder vi på dansk ofte paratakse i form af flere 

sideordnede og kortere sætninger.  

 

Gerundiums anvendelse viser igen, hvorledes de franske sætninger komprimeres ved at reducere en 

f.eks. adverbiel ledsætning til et infinit verbalsyntagme. De franske verber, der forekommer i 

præsens participium, er meget generelle verber og anvendes i flere af sukkerproduktionens faser. På 

fransk udtrykkes sproghandlingen i langt højere grad af substantiverne, hvilket bekræfter, hvad vi 

ved om strukturen i endo- og exocentriske sprog. 
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KAPITEL X 

 

PERFEKTUM PARTICIPIUM, PRÆSENS PARTICIPIUM OG GERUNDIUM - 

EN OVERSIGT 

 

Vi har for overskuelighedens skyld udarbejdet figur 20, hvor vi viser de væsentligste resultater fra 

kapitlerne VIII og IX. Vi skal gøre opmærksom på, at vi kun inkluderer de helt generelle tendenser i 

skemaet. 

 

Figur 20. De generelle tendenser i franske og danske SugarTexts 

 Franske SugarTexts Danske SugarTexts 

Hyppig anvendelse af infinitte 

verbalformer i hypotaktiske 

konstruktioner 

+ - 

Hyppig anvendelse af finitte 

verbalformer i hypotaktiske 

konstruktioner 

+ + 

Hierarkisk 

sætningsstruktur/hypotakse 
+ - 

Lineær 

sætningsstruktur/paratakse 
- + 

Specifikke verber/generelle 

substantiver 
- + 

Generelle verber/specifikke 

substantiver 
+ - 

 

Som det fremgår af figur 20, og som vi har påvist flere gange i de foregående kapitler, bekræfter 

vores resultater de eksisterende teorier på området, idet de viser, at anvendelsen af infinitte 

verbalformer, og dermed infinit hypotakse, er langt hyppigere på fransk end på dansk, hvor der er 

tendens til en mere lineær sætningsstruktur med finitte verbaler i parataktiske konstruktioner. 
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KAPITEL XI 

 

KONKLUSION 

 

Vores formål med dette speciale har været at klarlægge anvendelsen af infinitte verbalformer i 

franske SugarTexts og sammenligne denne med anvendelsen af infinitte verbalformer og 

ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts. Dette med henblik på at klarlægge forskelle i 

sætningsstruktur og ordning af informationer på fransk og dansk. 

 

Vores identifikation af alle forekomster af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts har 

bekræftet vores indledende hypotese om, at anvendelsen af infinitte verbalformer er langt mere 

hyppig i de franske tekster end i de danske. På baggrund af vores analyse er vi kommet frem til, at 

den hyppige anvendelse af infinitte verbalformer har stor indflydelse på sætningsstrukturen og 

ordning af information i de franske SugarTexts. Vi har således påvist, at de franske tekster, bl.a. på 

grund af denne hyppige anvendelse i de infinitte former, har en mere hierarkisk sætningsstruktur 

end de danske tekster, hvor sætningsstrukturen er mere lineær. Ydermere har vi konstateret, at 

dansk ofte benytter ledsætninger, i form af f.eks. relativsætninger og tidsledsætninger, til at gengive 

det, der på fransk angives med et infinit verbalsyntagme. Altså anvendes der i høj grad finitte verber 

på dansk, hvor der anvendes infinitte verber på fransk. Selvom dansk ligeledes benytter 

hypotaktiske konstruktioner, er disse fortrinsvis finitte, og den generelle tendens er anvendelse af 

paratakse. Vores analyse har desuden bekræftet teorien om, at exocentriske sprog har tendens til at 

anvende abstrakte verber og specifikke substantiver, hvor endocentriske sprog anvender specifikke 

verber og abstrakte substantiver. Dette så vi bl.a. i frekvensen i anvendelsen af de forskellige 

verbaltypers distribution på de forskellige ledfunktioner. 

 

Vores resultater er baseret på vores analyse af henholdsvis perfektum participium, præsens 

participium og gerundiums anvendelse i de franske tekster, sammenholdt med anvendelsen af de 

tilsvarende former og andre ækvivalerende udtryk i de danske tekster. Vi må imidlertid understrege, 

at vores resultater naturligvis er begrænset på to måder, dels ved at vi kun fokuserer på tre af de fire 

infinitte verbalformer, dels ved at vores empiriske grundlag udgøres af et tekstkorpus, der 

omhandler et meget specifikt emne. Ikke desto mindre afspejler vores analyse nogle generelle 
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tendenser for, hvilken indflydelse brugen af infinitte verbalformer har på sætningsstruktur og 

ordning af informationer på henholdsvis fransk og dansk.   
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KAPITEL XII 

 

PERSPEKTIVERING 

 

Fokus i vores speciale har primært været på de infinitte verbalformers anvendelse. Der findes dog 

andre vinkler, som kunne have været interessante for undersøgelsen af vores påstand. Tekststruktur 

influeres af andre faktorer end verberne i deres infinitte anvendelse: 

 

- Der kunne have været interessant at se nærmere på brugen af substantiverne, især på graden 

af verbalsubstantivering i både de franske og danske tekster, for at se om der også her var en 

tendens.  

 

- I forbindelse med klassifikationen af teksterne, kunne det have været interessant at arbejde 

videre med inddelingen af tekster i A, B og C og se nærmere på antallet af infinitte 

verbalformer og deres indflydelse på tekststrukturen set i lyset af teksternes ekspertniveau. I 

den forbindelse kunne det undersøges, hvorvidt det sproglige niveau og tekstens længde 

varierer i de forskellige niveauer. 

 

- Selvom brugen af infinitiv synes at være meget ens på fransk og dansk, kunne det have 

været interessant at behandle denne form og undersøge i hvilken grad, anvendelsen heraf 

virkelig er identisk. 

 
Ovennævnte er eksempler på elementer, der kunne have været interessante at inddrage i vores 

speciale til yderligere at understøtte resultaterne af vores analyse. Det har dog ikke været muligt, 

idet omfanget af vores speciale allerede nærmer sig den øvre grænse fastsat i studievejledningen for 

kandidatspecialer (2007). 
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SugarTexts Projektet 
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(Projektets formål & baggrund er beskrevet andetsteds)  

 
Viktor Smith 

 
2. arbejdsversion  

 
 
Generelt om SugarTexts 
 
Hvorfor SugarTexts – og hvad finder man i dem? 
[Kort opsummering for de ”indviede”, resten må læses andetsteds.] Vi er ude efter tekster, der 
fortæller ”samme historie” på forskellige sprog, med heraf følgende forskelle i strukturelt betingede 
o.a. sproglige ”tvangsvalg” og præferencer. Den valgte historie handler om roens gradvise 
forvandling på sin vej gennem en sukkerfabrik, hvilket betyder, at relokation og/eller 
transformation udgør selve drivkraften i historien. Det dominerende sproglige materiale er derfor 
dels relokations- og/eller transformationsverber, som ”sætter scenen” trin for trin i 
begivenhedsrækken, dels nominaludtryk, som benævner ”aktørerne” (roerne, snitterne, saften osv. + 
maskineriet). Det er dén verden eller ”ontologi”, vi har med at gøre.  
 
Hvad skal man så bruge materialet til? Det kommer helt an på det aktuelle speciale/delprojekt. Man 
kan fx fokusere på 1) typologiske forskelle mht. relokationsverber = et ”klassisk” felt, hér belyst 
med en ny slags data 2) sætte disse op mod forskelle i substantivernes (o.a. nominers) 
leksikaliseringsmønstre, herunder i lyset af teorien om endo- og exocentriske sprog, med fokus på 
evolutive metaforer m.v. 3) se på de sætningsstrukturer, som verberne/substantiverne indgår i, 
herunder valg af finitte/infinitte verbalformer, grad af nominalisering, ledfølge og 
informationsstruktur etc. 4) anlægge en terminologisk vinkel på substantiverne, der stor set alle er 
fagtermer, modsat verberne. I videre perspektiv kan målsætningen så være at forudse/afhjælpe 
konkrete oversættelsesproblemer, undersøge samspillet mellem sprogtype og verdensbillede m.v..    
 
NB! Uanset valg af fokus er pointen, at tekstere udvælges (og evt. redigeres) efter nøjagtig samme 
principper, og dermed leverer et stærkt og neutralt empirisk fundament for alle de nævnte o.a. 
tænkelige formål – nemlig sådan, at hele kernehistorien, og kun denne, kommer med. (Altså: “The 
SugarStory, the whole SugarStory and nothing but the SugarStory.”).   
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Hvad er SugarTexts? 
En SugarText er enhver sammenhængende (nedskreven) tekst, der fortæller The SugarStory, dvs. 
historien om, hvordan en sukkerroe gradvist bliver forvandlet til krystalformet sukker på sin vej 
igennem en roesukkerfabrik P.t. ”efterspørger” projektet tekster på dansk, fransk, italiensk, spansk, 
tysk, russisk og engelsk, men der er også skrevet SugarTexts på mange andre sprog.  
 
Hvor findes SugarTexts? 
Mange (meget) forskellige steder, bl.a. i brochuremateriale udarbejdet af sukkerproducenter og 
deres organisationer og på disses websites, andre websites af vidt forskellig karakter, passager i 
lærebøger o.a. undervisningsmateriale om sukkerfremstilling, fødevaresektoren i almindelighed 
m.v.,  almene og fagspecifikke leksika o.a. opslagsværker, populærlitteratur for videbegærlige børn 
& voksne, tekniske rapporter, videnskabelige artikler, specialer, Ph.D.-afhandlinger m.v. om 
sukkerrelaterede emner (som kan rumme korte oversigter over hele fabrikationsprocessen) m.v. 
 
Hvor meget omfatter The SugarStory? ( = selvvalgt afgrænsning p.t.) 
Historien begynder med roernes ankomst på fabrikken (ikke ude på roemarken) og slutter med at 
det krystalformede sukker tømmes ud af centrifugerne og tørres/lagres (evt. videre forarbejdning og 
raffinering til flormelis, styksukker etc. samt pakning er ikke med). En tekst skal rumme hele denne 
kernehistorie (som så kan være mere eller mindre detaljeret beskrevet) for at komme i betragtning 
som SugarText. Omvendt udelades alt i de udvalgte tekster, der kommer før/efter kernehistorien, 
som led i tekstredigeringen (se i øvrigt nedenfor). Historien handler om roerne og deres forvandling 
til sukker. Biprodukter, fx de færdigekstraherede roesnitter (roeaffaldet) og melassen, samt de 
øvrige procesmedier, fx damp, kalk, CO2, følges kun på deres færd, når beskrivelsen ligger i 
umiddelbar tilknytning til kernehistorien. Det betyder fx, at nærmere beskrivelser af, hvordan 
roeaffaldet bliver forarbejdet til foderpiller, eller af dampens ”bagvendte” vej igennem 
inddampnings- og kogeanlæggene ikke er med i kernehistorien og udelades som led i 
tekstredigeringen (se i øvrigt nedenfor). 
 
Klassificering og lagring af SugarTexts 
 
Klassificering 
Teksterne forsynes med sprogkode (de engelsksprogede markeres endvidere som USA eller UK) og 
et løbenummer. 
Teksterne inddeles i 3 kategorier efter den intenderede målgruppe.  
Kategori A: Tekster henvendt til et bredt publikum uden forventet forhåndsviden om 
sukkerfabrikation (fx producenternes generelle informationsmateriale, leksika a la Lademanns etc.). 
Kategori B: Tekster henvendt til læsere med en vis faglig interesse i emnet men uden detaljeret 
kendskab til netop sukkerfabrikation (fx lærebøger for gymnasieskolen, encyklopædier a la Den 
Store Danske Encyklopædi etc.). 
Kategori C: Tekster henvendt til specialister på området el. kommende specialister (fx tekniske 
rapporter, artikler fra fagblade, undervisningsmateriale om sukkerfabrikation for tekniske 
læreanstalter etc.).  
 
Lagring 
Alle tekster lagres elektronisk både i redigeret version (disse tekster udgør det egentlige SugarTexts 
korpus) og i deres fulde længde. 
Den redigerede tekst lagres som Word-dokument skrevet i Times New Roman 11. 
Principperne for  tekstredigering er beskrevet nærmere nedenfor. 
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Den originale tekst lagres – alt efter den form, den foreligger i – som enten 
1. Fotokopi af relevante sider fra bog, folder etc. + forside el. anden klar kildeangivelse indscannet 

som PDF-fil. 
2. Tekstfil, så vidt muligt med ”indbygget” kildeangivelse (kilden skal angives i elektronisk form i 

el. i tilknytning til filen). 
3. Hjemmeside (relevante undersider) lagret som selvstændig fil på en projektrelateret PC/drev i 

dén form den er fundet, med angivelse af dato + web-adresse.  
 
 
Redigering af SugarTexts 
 
Hvorfor redigering? 
Redigeringen tjener til 
• ”Støjreduktion” og dermed bedre sammenlignelighed, idet kun de passager, som fortæller 

kernehistorien, medtages, og netop denne rummer relevant input til de intenderede 
undersøgelser.  

• Hjælp til overblik over processen hos projektdeltagere og korpusbrugere, der ikke kender den i 
forvejen. Ved at (gen)læse samme forløb – og kun dette – gang på gang får man det efterhånden 
”indenbords” og kan koncentrere sig om at indkredse de sproglige variable, som materialet i 
sidste ende skal afdække. 

 
Hvori kan redigeringen bestå? 

1. Markerede udeladelser. Disse markeres med […] 
2. Ikke-markerede udeladelser. Som generelt princip udelades evt. overskrifter samt 

illustrationer og billedtekster (med mindre billedteksterne ”er” historien, hvilket kan forekomme). 
Hensigten er at reducere støjniveauet og øge teksternes umiddelbare visuelle sammenlignelighed, 
hvorfor disse udeladelser ikke markeres, men kommenteres i tilknytning til det samlede korpus. De 
redigerede SugarTexts indledes/afsluttes heller ikke med […], selv om der jo typisk vil have stået 
noget inden/efter. 

3. Tilføjelser. Dele af originalteksten kan være skrevet på en måde, som fortæller noget af 
historien uden brug af relokations- eller transformatonsverber, være rene ”principbeskrivelser” m.v., 
hvorfor passagen må bortredigeres i henhold til de nedenfor følgende principper. Det kan hér være 
hensigtsmæssigt at indføje et lille stykke tekst, omgivet med […], som skaber sammenhæng 
(kohærens) imellem det, der står før hhv. efter. Teksten skal være så kort som overhovedet muligt 
og harmonere med originaltekstens ordvalg m.v.. Eksempel: (…originaltekst…) [Herefter renses 
råsaften gennem tilsætning af klalkmælk og efterfølgende gennemblæsning med CO2.] (…mere 
originaltekst…). 

4. Grafisk homogenisering. For at reducere støjniveauet og øge sammenligneligheden skrives 
alle redigerede tekster ”ud i ét” med Times New Roman 11. Evt. afsnit/linieskift/indryk/mm 
udelades ligesom overskrifter/billedtekster. Kort sagt: Vi vil kun have ren tekst!  
 
Redigeringsprincipper 
 
Hovedregel: 
Som hovedregel medtages kun perioder – dvs. tekstfragmenter, der begynder med stort bogstav og 
slutter med punktum (el. spørgsmålstegn, el. udråbstegn), altså ”sætninger” i bred dagligdags 
forstand – som indeholder mindst ét verbum eller en verbalfrase (inkl. infinitte former og 
verbalsubstantiver), der udtrykker enten relokation eller transformation, og (derfor!) indgår i The 
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SugarStory som defineret/afgrænset ovenfor. Målet er at udkrystallisere de dynamiske dimensioner 
i historien, da det er til disse, det sproglige materiale af interesse knytter sig. Det, der typisk sorteres 
fra, er detaljerede ”statiske” beskrivelser af det tekniske udstyrs konstruktion, historiske og 
økonomiske betragtninger, som tit er indskudt undervejs i selve historien m.v. (Der kan dog også 
være tale om dynamiske passager, der i sig selv er ”ok”, men handler om den videreforarbejdning af 
biprodukter m.v. og derfor falder for den overordnede afgrænsning.) 
 
Undtagelser & tilføjelser: 
• Anden tekst kan bibeholdes, hvis det er afgørende for kohærensen i historien (at den bringes 

videre og hænger sammen). Så vidt muligt bruges nøje udvalgte fragmenter fra originalteksten. 
Alternativt kan der konstrueres et kort ikke-originalt indskud omgivet med […], som allerede 
nævnt ovenfor. 

 
• Ingen ”loops & reboots”. Det sker, at originalteksten springer lidt i kronologien. Efter at have 

gennemgået hele processen eller et antal delprocesser kan den vende tilbage til og give en mere 
detaljeret beskrivelse af nogle af de forudgående procestrin. Sådanne ”loops & reboots” 
bortredigeres konsekvent (også selv om det kan være ærgerligt når passagerne indeholder 
interessant sprogligt materiale). Hensynet til sammenligneligheden og støjniveauet må 
imidlertid veje tungest. Hvis originalteksten reelt ikke gør det muligt at udkrystallisere den 
samlede kernehistorie uden at bytte om på rækkefølgen, lave meget lange indskud m.v., må den 
kasseres. NB! Beskrivelsen af krystalliseringen og den efterfølgende centrifugering vil ofte 
”begynde forfra” 2 eller 3 gange fordi processen gør det (melassen/dækafsvinget fra 1. kog 
føres tilbage til 2. kog osv.), jfr. den nærmere beskrivelse i selve teksterne. Dette er således ikke 
et spring i kronologien, og beskrivelsen medtages, hvis den i øvrigt lever op til kriterierne.    

 
• Ingen ”principbeskrivelser”. Det forekommer, at originalteksten stedvis går væk fra at fortælle 

historien som et dynamisk forløb (dvs. ”…og så sker der dét, og så sker det dét…”) og bliver til 
en ren ”principbeskrivelse” (fx: ”…roerne skal vaskes inden de snittes, fordi…”,  ”de roevaske, 
vi benytter hos os, er konstrueret på dén og dén måde…” osv.)  Man kan m.a.o. regne ud, at 
roerne er blevet vasket, når historien kort efter fortsætter ”on-line” – men det er bare ikke blevet 
fortalt som en del af denne historie. Passager af denne type fraredigeres som hovedregel og 
erstattes med et kort ikke-originalt indskud, som med få ord fører historien frem til det punkt, 
hvor originalen ”kan selv” igen.  NB!  Sådanne ”principbeskrivelser” kan godt indeholde 
relokations- og transformationsverber, som dog – meget karakteristisk – oftest vil være 
kombineret med modaludtryk (kan, skal, bør etc.). Det kan virke lidt ærgerligt at ofre dem af 
hensyn til helheden, men der er mere vundet end tabt derved… og de dukker jo ofte op igen et 
andet sted! 
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Bilag II - Franske SugarTexts 
 
SugarText-FR 1 

Produit naturel, le sucre (saccharose) est directement extrait de la racine de la betterave sucrière. 

[…] Dès l'arrachage, les betteraves sont rapidement transportées par camion jusqu'à la sucrerie la 

plus proche. […] A l'usine, les plantes sont acheminées par tapis roulant vers un lavoir et 

débarrassées de la terre, des pierres et des herbes qui subsistent puis vigoureusement lavées dans un 

fort courant d'eau. Une fois propres, les betteraves sont découpées en fines lanières appelées 

"cossettes". Les cossettes circulent alors dans un long cylindre d'eau tiède. Leur sucre se mélange 

peu à peu à l'eau par diffusion. Au terme de cette étape, on obtient un liquide chargé de sucre et des 

cossettes "épuisées" appelées "pulpes" utilisées pour l'alimentation animale. Le jus sucré obtenu 

doit être nettoyé de ses impuretés. On emploie pour cela du lait de chaux et du dioxyde de carbone 

qui forment des précipités retenant ces impuretés. Le mélange filtré produit un jus sucré clair et 

propre, constitué de 13 % de sucre et 87 % d'eau. Porté à ébullition dans des chaudières successives, 

le jus sucré se transforme progressivement en sirop contenant environ 65 % de saccharose. Lorsque 

le sirop atteint une concentration favorable à la formation de cristaux, on introduit de très fins 

cristaux de sucre qui vont amorcer le processus. On obtient alors un sirop coloré contenant une 

multitude de cristaux en suspension appelé "masse cuite". La masse cuite est acheminée dans des 

turbines tournant à grande vitesse. Le sirop coloré est évacué tandis que le sucre blanc en cristaux 

est projeté, sous l'effet de la force centrifuge, contre les parois où il se dépose. Lavé par 

pulvérisation d'eau et de vapeur, recueilli et séché par de l'air chaud puis refroidi, le sucre est enfin 

prêt à la consommation et stocké en attendant son conditionnement et son expédition vers les lieux 

de vente. Le jus restant contient encore beaucoup de sucre. On le soumet à de nouvelles cuissons 

avec formation de cristaux et à un nouvel essorage. Il donnera le sucre roux.  

http://www.beghin-say.fr/fr/espace_conso/education/planteatable.html 

 

SugarText-FR 2 

Les betteraves sont récoltées dans un rayon de 30 km autour de la sucrerie puis sont acheminées 

rapidement par camion jusqu’à la cour de réception de la sucrerie au rythme de 500 camion/jour 

durant la campagne de récolte. A leur arrivée les camions sont pesés et identifiés par badge. Trois 

échantillons de 140 à 180 kg chacun sont prélevés aléatoirement dans les bennes afin d’évaluer leur 

teneur en sucre. Pour cela les betteraves prélevées sont lavées triées et décolletées. […] Les 
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betteraves sont reprises depuis la cour et amenées par tapis roulants ou voie hydraulique vers 

l’atelier de lavage. […] Le lavage permet d’éliminer la terre, les pierres et les débris végétaux. Pour 

cela les betteraves traversent successivement un tambour laveur rotatif, des grilles et passent ensuite 

en sens inverse d’un fort courant d’eau à haute-pression. […] Les betteraves propres sont 

transformées en cossettes par des coupe-racines afin de favoriser les échanges de chaleur et donc 

l’extraction de sucre. Les cossettes sont alors introduites dans un diffuseur, […] dans lequel elles 

circulent à contre-courant avec de l’eau chaude à 70-75°C. Le sucre va peu à peu diffuser de la 

betterave vers l’eau par le procédé d’osmose. On obtient à une extrémité du diffuseur un jus de 

diffusion contenant 13-14 % de sucre et 2 % d’impuretés, et à l’autre extrémité les cossettes 

épuisées en sucre (qui prennent le nom de pulpes, utilisées après déshydratation pour l’alimentation 

animale). Le jus de diffusion contient essentiellement du sucre mais aussi des "non-sucres", 

matières organiques et minérales. Pour débarrasser le jus sucré de ses impuretés, on utilise de la 

chaux provenant du chauffage intense de pierres calcaires. L'addition de chaux dans le jus de 

diffusion (ou "chaulage") décompose ou coagule la majeure partie des impuretés. Dans ce jus 

chaulé, on fait barboter du gaz carbonique: c'est la "carbonatation", qui provoque la précipitation de 

la chaux (sous forme de carbonate de chaux), entraînant avec elle les impuretés. Les impuretés ainsi 

précipitées sont séparées par décantation ou sur des filtres. On obtient d'une part un jus limpide 

contenant le sucre ("jus clair") et d'autre part le carbonate de chaux contenant les impuretés 

("écumes"). […] Le jus filtré ou "jus clair" contient environ 85 % d'eau et 15 % de matières sèches, 

dont 14 % de sucre. L'étape d'évaporation est réalisée sous vide dans une série de 4 chaudières ou 

"caisses d'évaporation". Le jus est porté à ébullition en passant à travers des tubes chauffés par de la 

vapeur. […] En fin d'évaporation, le jus devient un sirop jaune brun qui contient environ 65 à 70 % 

de sucre. Le sirop termine sa concentration dans des chaudières ou "cuites" fonctionnant toujours 

sous vide pour éviter une caramélisation trop intense. Le sirop est amené au-delà de sa limite de 

solubilité, à l'état de "sursaturation"; à ce stade, un cristal de sucre plongé dans le sirop se met à 

grossir. Si l'on évapore encore un peu plus d'eau, le sucre va cristalliser spontanément. Pour bien 

contrôler le processus, on ajoute dans le sirop "sursaturé" des petits cristaux sous forme de sucre 

glace, qui servent d'amorces à la cristallisation. Les molécules de sucre en solution vont venir s'y 

"agglutiner" et les faire grossir. Une étape de malaxage permet d'achever le grossissement des 

cristaux tout en refroidissant l'ensemble. On sépare les cristaux du sirop non cristallisé par essorage 

dans une grosse centrifugeuse ("turbinage") qui tourne à 1500 tours/minute. En vaporisant alors de 

l'eau chaude dans les centrifugeuses, on parvient à chasser le sirop coloré qui adhère à chaque 
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cristal de sucre (opération de clairçage). Les cristaux de sucre sortant de ce premier cycle 

cristallisation/turbinage ou premier "jet" sont naturellement blancs. On répète ce cycle une seconde 

fois pour "épuiser" en sucre le sirop restant ; en raison de ces cuissons prolongées, les impuretés 

colorées sont importantes et vont colorer les cristaux dans la masse. Les sucres de deuxièmes jets 

sont blonds. Ils sont refondus et mélangés aux sirops d'évaporation pour ne produire que du sucre 

blanc qui représente l'essentiel de la demande. L'ultime étape est de sécher puis de refroidir le sucre 

avant de le stocker en vrac dans d'immenses silos. A l'issue du deuxième jet, le sirop résiduel est 

très coloré, visqueux et renferme encore sucre et "non-sucres" : c'est la mélasse. […] Le produit 

obtenu est du sucre blanc n°2.  

http://perso.wanadoo.fr/dessalles.yannick/sucrerie.pdf 

 

SugarText-FR 3 

Une fois arrachée, la betterave continue de vivre sur ses réserves en consommant son sucre. […] 

Les betteraves contiennent d’importantes quantités de terre, de petits cailloux, d’herbes, radicelles 

et feuilles. Elles passent donc par le lavoir. Elles reçoivent alternativement de fines douches et des 

jets puissants qui les débarrassent de toutes les salissures. Elles tombent ensuite dans le coupe-

racines qui les découpe en fines lanières assez rigides, appelées cossettes. Acheminées sur tapis 

roulant, les cossettes sont immergées dans un diffuseur, où elles sont transportées en sens inverse 

d’un courant d’eau chaude qui s’enrichit du sucre qu’elles contiennent. L’opération s’appelle la 

diffusion. Le jus de diffusion est un liquide bleu-noir contenant environ 84% d’eau, 13 à 14% de 

sucre et 2 à 3% d’impuretés organiques ou minérales. Reste donc à éliminer les impuretés puis à 

éliminer l’eau. Cette phase s’appelle l’épuration. On mélange du lait de chaux au jus sucré. […] 

L’opération du chaulage permet d’éliminer une partie des impuretés. Vient enfin la carbonation qui 

affine l’épuration. On se sert pour cela du dioxyde de carbone. Une fois filtré, le jus débarrassé des 

impuretés passe dans une série de chaudières, appelées caisses d’évaporation ou évaporateurs. Le 

sirop jaune-brun, concentré en sucre qui sort de la dernière caisse d’évaporation est envoyé dans 

d’énormes chaudières appelées ”cuites” où commencent la concentration et la cristallisation. La 

cristallisation permet d’obtenir des cristaux de sucre pur et de concentrer les impuretés dans un 

sirop, appelé eau mère. Pour cela, on amène le sucre au-delà de sa limite de solubilité, en condition 

de sursaturation. Les cristaux se forment et grossissent. La vitesse de cristallisation est fonction de 

la proportion de saccharose par rapport aux impuretés. La masse cuite et pâteuse formée de cristaux 

enrobés de sirop coloré est déversée, à la sortie de la chaudière, dans un bac de malaxage pour la 



 131 

faire descendre en température. En refroidissant, les cristaux arrêtent de grossir. Reste alors à 

séparer les cristaux de l’eau mère qui a l’aspect d’un liquide brun. L’opération s’effectue dans des 

essoreuses centrifuges qui tournent à grande vitesse. […] Le sirop impur est chassé hors du panier, 

dans lequel sont retenus les cristaux de sucre. Ces derniers subissent l’opération du clairçage, lavage 

à l’aide d’un jet d’eau puis de vapeur, pour enlever les dernières traces d’eau mère. A la sortie de la 

centrifugeuse, le sucre cristallisé blanc possède une teneur en eau de 2% environ et sa température 

est de 60°C. Il faut donc le sécher avant de stocker et l’ensacher.  

http://www.cannelle.com/BILIOTHEQUE/revuetec/PDF/SUPSTn71.pdf 

 

 

SugarText-FR 4 

A leur arrivée à la sucrerie, les betteraves sont pesées. […] Elles sont alors lavées par pulvérisation 

d'eau à haute pression puis débitées en fines lamelles appelées cossettes. Versées dans un grand 

tambour cylindrique appelé diffuseur, les cossettes voyagent à contre-courant d'un flux d'eau 

chaude. Ce procédé a pour effet de libérer le sucre contenu dans les cossettes. L'eau, qui se charge 

progressivement en sucre, est recueillie à la sortie du diffuseur. A l'autre extrémité, les cossettes ne 

contenant quasi plus de sucre sont pressées pour enlever l'excédent d'eau. Elles forment ainsi les 

pulpes de betteraves utilisées spécialement pour l'alimentation du bétail. Le jus obtenu après 

diffusion contient une grande quantité de sucre, mais également des impuretés. Il est dès lors 

clarifié (précipitation des impuretés) puis filtré. A ce stade, le jus contient 12 à 13 % de sucre. Le 

jus est ensuite chauffé afin de le concentrer par évaporation d'eau. L'évaporation du sirop, appelé 

sirop dense, se prolonge dans des appareils à cuire. La cuisson se fait sous vide et amène le sirop 

dans un état de sursaturation qui entraîne la cristallisation du sucre. La matière ainsi obtenue est un 

mélange de cristaux et de sirop, appelé 'masse-cuite'. […] La tendance actuelle est de stocker le 

sucre en vrac dans des silos, à partir desquels il est expédié, soit en vrac, soit en produit conditionné 

via les ateliers d'emballage, au fur et à mesure de la demande.  

http://apaqw.horus.be/code/pages.asp?Page=2718 

 

SugarText-FR 5 

Le camion de betteraves est rempli et nous pouvons le peser à l’usine. […] Les betteraves sont 

déchargées dans un grand bassin. […] On nettoie les betteraves. Les betteraves sont transportées 

pour être coupées en lamelles (cossettes). On met de l’eau chaude pour que le sucre se mélange 
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dans l’eau et ce qui reste des cassettes c’est la pulpe. On appelle cette opération la diffusion. On 

ajoute de la chaux pour attirer les impuretés et l'on filtre. On fait chauffer le jus et ça devient du 

sirop brun. C’est l’évaporation. On fait cuire le sirop pour faire des cristaux. Cela s'appelle la 

cristallisation. On fait tourner le sirop dans une machine comme une essoreuse pour obtenir des 

cristaux blancs et évacuer les parties brunes. On voit le sucre blanc cristallisé sur le bord de 

l'appareil, il est fait, il ne reste plus qu'à le sécher. 

 

http://cyberpresse.cndp.fr/agence/num22/secondaire/qcsn07.htm 

 

 

SugarText-FR 6 

Récoltées dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la sucrerie, les betteraves 

sont stockées, puis acheminées vers le lavoir. Les betteraves sont épierrées, désherbées et lavées par 

brassage dans un fort courant d'eau. Les betteraves sont découpées en fines lanières appelées 

''cossettes''. Par diffusion à contre courant dans de l'eau chaude, on obtient un jus sucré contenant 

environ 13% de sucre et 3% d'impuretés. Les cossettes épuisées donnent les pulpes, utilisées 

traditionnellement dans l'alimentation du bétail. Le jus de diffusion est additionné de lait de chaux 

puis de gaz carbonique: on provoque ainsi un précipité de carbonate de chaux, éliminé par filtration, 

qui entraîne la plupart des impuretés. Après 2 cycles successifs, on obtient un jus épuré et des 

écumes de filtration, utilisées en amendement calcaire dans les champs. Le jus épuré est concentré 

dans une série d'évaporateurs, pour aboutir à un sirop contenant 65% de sucre. Par cuisson sous 

vide, on obtient une masse de cristaux de sucre baignant un sirop coloré par des impuretés 

résiduelles. Après turbinage dans des essoreuses centrifuges, le sucre blanc dit "de 1er jet" est 

séparé, puis lavé par pulvérisation de vapeur. Le sucre encore contenu dans l'eau rejetée par la 

turbine est également extrait après 2 nouveaux cycles de cristallisation et turbinage, pour donner des 

sucres dits de 2e et 3e jet, qui sont recyclés. Le sucre de 1er jet est séché à l'air chaud, tamisé et 

stocké en silos sous atmosphère contrôlée. 

http://www.beghin-say.fr/Industries/sucre/process.cfm 

 

SugarText-FR 7 

Le sucre est extrait par diffusion, dans en appareil travaillant en continu, de la racine découpée en 

cossettes. Les cossettes épuisées, ou «pulpes», sont séchées pour l’alimentation du bétail. Le jus de 
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diffusion est additionné de chaux qui précipite les impuretés, puis neutralisé par le gaz carbonique 

en deux temps; les précipités sont séparés par décantation ou filtration. Le jus épuré est concentré 

par évaporation à multiple effet, donnant un sirop qui, soumis à une cristallisation méthodique sous 

vide, fournit du sucre blanc et de mélasse.  

 

Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse Tome 9, Relais à Synchronie , GDEL Libraire 

Larousse, Paris 1985 

 

 

SugarText-FR 8 

Après lavage, les betteraves sont découpées en fines lanières, ou «cossettes», dont on extrait en jus 

par diffusion. Additionné d’une certaine quantité de chaux, qui le fait floculer, ce jus est 

partiellement neutralisé par du gaz carbonique, pour former un précipité de carbonate de calcium 

très fin, que l’on élimine par filtration. Le sirop est ensuite concentré, et les cristaux de sucre qui se 

forment constituent la masse cuite, qui est versée dans des malaxeurs, où se poursuit, par 

refroidissement, la cristallisation. Un turbinage sépare les cristaux du liquide appelé « égout », et un 

lavage à l’eau où la vapeur donne du sucre blanc. Les égouts provenant de la centrifugation de la 

masse cuite et de ce lavage sont à nouveau concentrés et cristallisés pour fournir un deuxième jet de 

sucre. Le dernier égout, incristallisable, constitue la mélasse, utilisée comme source d’autres 

produits. Le sucre cristallisé ainsi obtenu est soit utilisé directement, soit livré aux raffineries 

pour être amené sous une forme plus présentable.  

Nouveau Larousse Universel, Tome II, Libraire Larousse, Paris 1969 

 

SugarText-FR 9 

Les camions de betteraves passent sur une bascule, en charge puis à vide. Un échantillon est alors 

prélevé sur lequel la richesse et la tare sont déterminées. Ces betteraves sont ensuite mises en tas 

avant d'être acheminées par transporteurs vers l'usine. Elles arrivent ainsi au lavage où il convient 

de retirer toutes les matières étrangères (terre, pierres, herbes, feuilles, etc. ...) afin que ne rentre en 

fabrication que les betteraves propres. Les betteraves tombent ensuite dans des coupe-racines, pour 

être découpées en cossettes. La phase suivante consiste à extraire le sucre de la cossette et le mettre 

ainsi en solution dans de l'eau. C'est la diffusion. Cette opération se fait à une température de 75° 

environ. Il en sort un "jus vert" contenant 16 % de sucre et des pulpes utilisées en alimentation du 
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bétail. Le jus vert va être épuré, c'est-à-dire que l'on va lui ajouter de la chaux sous forme de lait, 

qui a comme propriété de fixer toutes les impuretés en suspension dans le jus sucré. Cet ensemble 

jus chaulé est ensuite carbonaté (ajout de gaz carbonique) avant d'être filtré.  Le résidu de filtration 

s'appelle les défécations que l'on utilisera comme amendement calcaire en agriculture. Le jus épuré 

contenant 16 % de sucre est concentré dans la phase suivante jusqu'à 55 %, par ébullition, c'est 

l'évaporation. Le jus obtenu est le sirop. L'énergie utilisée est la vapeur. Le sirop est à nouveau 

concentré jusqu'à sursaturation pour pouvoir être cristallisé. Il est donc envoyé dans des chaudières 

appelées "cuites" où la concentration et la cristallisation vont être effectuées. Au stade de la 

sursaturation, un cristal plongé dans le sirop se met à grossir. Il faudra donc introduire des germes 

(sucre glace) dans l'appareil. Les cristaux vont alors grossir. L'ensemble cristaux plus sirop s'appelle 

"masse-cuite". La phase suivante va voir la séparation du cristal et du sirop. C'est le turbinage. On 

obtient alors du sucre blanc cristallisé et un égout. Cet égout récupéré contient encore beaucoup de 

sucre. Il va donc être cristallisé une seconde fois. C'est le 2ème jet. Selon le même principe de 

cristallisation, il va donner du sucre, plus coloré, et un autre égout. Cet égout encore trop riche va 

subir une troisième cristallisation (3ème jet) et, cette fois, nous obtiendrons du sucre roux et de la 

mélasse. Les sucres de 2ème et 3ème jet seront refondus et recyclés, tandis que la mélasse sera 

utilisée soit dans les distilleries, soit pour l'alimentation du bétail ou encore dans les levurières. Le 

sucre blanc obtenu est séché, refroidi et stocké avant expédition. Pendant son stockage, il est ventilé 

avec de l'air conditionné. Il est ensuite repris pour être expédié, soit en vrac, soit en sacs, par rail ou 

route. 

http://www.iufmrese.cict.fr/concours/PLP2_2000/sujet_/ecrite-2000.PDF 

 

SugarText-FR 10 

Les betteraves sont décolletées et arrachées mécaniquement. […L]es racines sont chargées dans des 

tracteurs et acheminées vers les usines. […] Les betteraves sont ensuite acheminées vers des aires 

de stockage par une bande transporteuse spéciale, afin d'en ôter le surplus de terre. Elles sont 

extraites du silo par un jet d'eau puissant qui les conduit vers d'énormes lavoirs ou elles sont lavées 

par pulvérisation d'eau à très haute pression. Ultime opération avant l'extraction de sucre: les 

betteraves sont débitées en fines lamelles (cossettes) dans des coupe-racines. […] Le sucre a la 

propriété de traverser les parois des cellules des cossettes plongées dans l'eau chaude: c'est ce qu'on 

appelle la diffusion par osmose. Pour réaliser ce processus, la « Raffinerie Tirlemontoise » a invente 

et mis au point le très performant « Diffuseur continu R.T. »[…]. Il s'agit d'un grand tambour […] 
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dans lequel les cossettes voyagent à contre-courant d'un flux d'eau chaude. Le liquide d'extraction 

(l'eau qui se charge progressivement de sucre) est recueilli à la sortie du diffuseur. […] Par rapport 

à d'autres procédés, on obtient de la sorte un jus d'une concentration supérieure. A l'autre extrémité 

du diffuseur, les cossettes qui ne contiennent pratiquement plus de sucre sont pressées pour en 

extraire l'excédent d'eau. Elles forment les pulpes de betteraves utilisées principalement pour 

l'alimentation du bétail. Le jus obtenu après diffusion contient une grande quantité de sucre, mais 

également des impuretés. II est clarifié par épuration calcocarbonique dans laquelle interviennent 

deux produits complémentaires: la chaux vive (CaO) qui précipite les impuretés,  le gaz carbonique 

(CO2) qui, avec la chaux, reforme le carbonate de chaux (CaCO3), fixe les impuretés et les 

précipite. Le carbonate de chaux, de même que les impuretés, sont éliminés par filtration. A ce 

stade, le jus, devenu limpide, contient 12 à 13% de sucre. Le jus est ensuite concentré par 

évaporation d'eau. L'installation d'évaporation est constituée d'une série de colonnes groupées en 

"corps évaporateurs". […] L'évaporation du sirop, appelé sirop dense, se prolonge dans des 

appareils à cuire. La cuisson se fait sous vide et amène le sirop à un état de sursaturation qui 

entraîne la cristallisation du sucre.  La matière ainsi obtenue est un mélange de cristaux et de sirop, 

appelé "masse-cuite". Celle-ci est introduite dans des essoreuses centrifuges où les cristaux sont 

sépares du sirop, et forment le sucre de 1èr jet. Le sirop qui s'écoule est recueilli, cuit et centrifugé 

une deuxième et une troisième fois pour donner du sucre de 2ème et 3ème jets. Le sirop résiduel, la 

mélasse, sert à la fabrication d'alcool, d'aliments pour bétail, de levure ou d'acide citrique. Les 

sucres de 2ème et 3ème jets sont refondus et mélangés au sirop dense provenant de l'évaporation 

pour constituer, après cristallisation et centrifugation, du sucre de 1er jet. Après séchage, ce sucre 

de 1er jet sera commercialisé sous le nom de sucre "cristallisé".  

http://www.tiensesuiker.com/tiense/sugar.nsf/LookupFiles/La%20production.pdf/$FILE/La%20pro

duction.pdf 

 

SugarText-FR 11 

[…] La sucrerie reçoit les betteraves, les lave, les épierre, les épaille et les pèse à l'état propre. Les 

racines sont transférées dans des coupe-racines à la sortie desquels on recueille les « cossettes » qui 

sont de fines lanières de pulpe de 3 à 4 mm d'épaisseur sur 5 à 6 cm de longueur. […]  L'extraction 

du sucre repose toujours sur le principe de la « diffusion » […] : les cossettes sont déversées dans 

l'appareil d'échaudage et pénètrent dans un énorme cylindre (l’un des plus grands mesure 40 m de 

long sur 6,5 m de diamètre dans lequel un compartimentage hélicoïdal entraîne les cossettes en sens 
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inverse d'un courant d'eau chaude). On recueille à la sortie les cossettes épuisées sous forme de 

pulpe et le jus sucré d'autre part. […] Ces dernières sont séchées pour en assurer la conservation et 

sont restituées à l'agriculture pour l'alimentation du bétail […] L'épuration des jus de diffusion 

comprend cinq opérations, car les jus sont noir-grisâtre et contiennent environ 13 à 14 % de sucre et 

de 2 à 3 % d'impuretés organiques et minérales qu'il faut éliminer par épuration et de l'eau qui sera 

chassée par évaporation. L’épuration comprend: le « chaulage » ou addition de chaux au jus, la 

«carbonisation» qui facilite les réactions de chaulage par formation de carbonate de chaux. Celui-ci, 

en se reposant, entraîne les impuretés. Le jus soutiré est ensuite «  filtre » pour le clarifier et en 

extraire, par lavage à l'eau du résidu, le sucre récupérable que ce dépôt contient encore. On utilise 

soit des filtres-presses, soit des décanteurs à la sortie desquels sont effectuées une ou deux 

carbonisations supplémentaires, puis une ultime filtration à l'issue de laquelle le jus accuse une 

pureté comprise entre 89 et 94 %, le reste est constitue par un résidu de matières sèches. La 

cristallisation consiste à éliminer la majeure partie de l'eau contenue dans le jus épuré, puis à le 

concentrer jusqu'à saturation et apparition des cristaux. On utilise de grandes chaudières appelées « 

cuites » ou « chaudières à cuire », fonctionnant à 80 °c, sous vide. Elles transforment le mélange en 

« masse cuite ». Les cristaux, déjà incolores, baignent dans un mélange pâteux ou sirop désigné 

sous le nom d' « égout » ou « eau-mère». Le jus est composé d'environ 13 % de sucre et de 87 % 

d'eau. Il atteint par ébullition, sous vide, une concentration de 60 % de sucre qui se poursuit dans 

des malaxeurs, aidée par le refroidissement de la masse. Après malaxage, un puissant essorage 

entraîne le sirop impur qui entoure les cristaux. Le sucre ainsi recueilli est lavé à l'eau et à la vapeur. 

Les résidus ou « eau-mère» ou « égout du premier jet» sont remis en fabrication et donneront un 

sucre coloré du deuxième jet dont une troisième reprise donnera les « mélasses » qui contiennent 

encore 50 % de sucre non récupérable. Les mélasses sont utilisées pour la fabrication d'alcools, de 

levures, puis d'aliments pour le bétail.  

Sciences et Techniques Actuelles (créé en 1945), Tome 3, Métiers et Technique, « Sucrière » s. 

7052 

 

SugarText-FR 12 

Les betteraves sont arrachées, séparées de leurs feuilles et lavées. Ensuite, elles sont coupées et le 

sucre est absorbé dans l'eau via diffusion. Ensuite, ce "jus de diffusion" est épuré à la chaux et à 

l'anhydride carbonique, avant d'être concentré par évaporation. Le sirop dense ainsi obtenu est 

séparé des cristaux par centrifugation. Ensuite, elles sont coupées en fines lamelles, les cossettes. 
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Celles-ci sont plongées dans de l'eau chaude via un diffuseur continu. Le jus sucré ainsi extrait est 

épuré à la chaux et à l'anhydride carbonique avant d'être concentré par évaporation. Le sirop dense 

ainsi obtenu passe dans des appareils à cuire qui provoquent la cristallisation du suce. Le mélange 

de cristaux et de sirop est introduit dans des centrifuges qui séparent ainsi les cristaux qui sont lavés 

et séchés, du sirop qui est réutilisé. Ce sucre de première cuisson est commercialisé sous le nom de 

Sucre Cristallisé. Les sucres de deuxième et troisième cuisson sont eux à nouveau mélangé au sirop 

dense et le processus (évaporation, centrifugation) se répète.  

http://www.tiensesuiker.com/tiense/sugar.nsf/LookupTextContent/Production_fr?opendocument&la

ng=fr&show=leftright&sub=Production&main=SugarInPerspective 

 

SugarText-FR 13 

Une fois les betteraves arrivées à l'usine, un échantillon est prélevé, pesé, nettoyé, puis repesé. […] 

La première opération de transformation consiste à laver les betteraves pour les débarrasser de la 

terre, de l'herbe, des graviers ainsi que des autres corps étrangers. Le matériel utilisé à cet effet est 

en principe constitué d'un trommel, d'un épierreur et d'un tapis balistique. Les racines sont ensuite 

découpées en "cossettes" de un à deux millimètres d'épaisseur[…].Au cours de cette opération dite 

de diffusion, les cossettes sont expédiées dans un diffuseur où circule de l'eau chauffée à 70°C 

environ qui se charge en sucre en traversant les tranches. […] Après avoir extrait le jus, l'étape 

ultérieure de transformation consiste à séparer le sucre des impuretés. Ce processus dit d'épuration 

ou de purification se fait généralement par […] chaulage et carbonatation […]. L'ajout de lait de 

chaux et de dioxyde de carbone entraîne une précipitation des impuretés (décantat). Le tout est 

ensuite filtré. Le décantat peut être utilisé en tant qu'amendements pour réduire l'acidité des sols. Le 

jus filtré va ensuite subir une étape de décoloration. L'utilisation de la chaux entraînant une 

calcification du jus, l'élimination des ions calcium évite l'encrassage de l'équipement employé lors 

des étapes ultérieures d'évaporation et de cristallisation. La décalcification se fait par le passage à 

travers des résines d'échange d'ions. L'étape d'évaporation/cristallisation du jus consiste à amener 

celui-ci à ébullition. Le dégagement de vapeur d'eau va entraîner la concentration du jus sous forme 

de sirop (60% à 70% de saccharose) qui va entrer dans le processus de cristallisation. Pour cela, il 

est déversé dans une cuve sous-vide à une pression d'environ 0,2 bar et maintenu à température 

inférieure à 80°C (ce qui évite la caramélisation et permet l'évaporation). Le sirop continue à se 

concentrer jusqu'à formation des cristaux. Afin d'accélérer le processus, on peut introduire des 

cristaux de sucre (souvent du sucre glace) d'une taille de cinq à dix microns dans la chaudière (c'est 
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l'étape du grainage). Afin de contrôler le niveau de grossissement des cristaux de sucre et leur 

quantité, le mélange est remué sans interruption et du sirop est ajouté au fur et à mesure de 

l'opération. Une fois que les cristaux ont atteint la taille et la quantité désirée, le mélange (masse 

cuite) passe dans des essoreuses afin de séparer les cristaux de l'eau encore présente. Cette eau ou 

égout pauvre repart au niveau des phases d'évaporation et de cristallisation pour un deuxième voire 

un troisième traitement. Les cristaux obtenus sont lavés par pulvérisation d'eau (clairçage). L'eau 

obtenue après clairçage est également appelée égout riche. Les cristaux appelés aussi sucre de 

premier jet sont finalement séchés sous vide, puis stockés dans des silos. Ils contiennent 99,9% de 

saccharose. Lors des deuxième et troisième traitements, le sucre encore présent est retiré par le biais 

des mêmes processus. Le sirop final est qualifié de jet d'épuisement (mélasse). 

http://r0.unctad.org/infocomm/francais/sucre/technologie.htm 

 

SugarText-FR 14 

La sucrerie est approvisionnée par les cultures situées dans un rayon moyen de 30 à 40 km. […] Les 

betteraves sont acheminées dans un lavoir où elles sont lavées et brassées par des pales pour les 

séparer de la terre, de l’herbe et des pierres. Les betteraves propres sont envoyées dans des coupe-

racines qui les débitent en lamelles appelées "cossettes". Le jus sucré est extrait des cossettes par 

diffusion dans un long cylindre : l’eau chaude qui y circule en sens inverse des cossettes s’enrichit 

peu à peu de leur sucre. Le jus obtenu contient la quasi totalité du sucre présent dans la betterave, et 

des impuretés (sels minéraux, protéines végétales, ...) éliminées par adjonction de lait de chaux, de 

gaz carbonique puis par filtrage. Le jus filtré contient environ 13% de sucre et 87% d’eau. Porté à 

ébullition, il traverse une série de chaudières et se transforme en sirop contenant 65 à 70% de 

saccharose. Dans des chaudières, de très fins cristaux sont introduits pour amorcer la cristallisation 

du sucre; cristallisé, le sirop se transforme en "masse cuite", formée de multiples petits cristaux en 

suspension dans un sirop coloré. Dans des turbines, sous l’action de la force centrifuge, le sirop 

coloré est évacué : le sucre blanc cristallisé se dépose sur les parois puis est "lavé" en surface par 

pulvérisation de vapeur. Encore chaud et humide, le sucre cristallisé blanc est envoyé dans des 

appareils de séchage à air chaud, puis refroidi. Il est désormais prêt à la consommation.  

http://www.lesucre.com/site/saga.php?rubr=4&srubr=9# 
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SugarText-FR 15 

Stockées dans un premier temps en bordure de champs, les betteraves sont ensuite chargées pour 

être acheminées vers les usines. Après la pesée et le prélèvement d'échantillons, les betteraves sont 

réceptionnées et stockées au cœur même de l'usine. Déchargées dans des caniveaux, les betteraves 

sont ensuite entraînées hydrauliquement vers l'atelier de lavage. Sur place, elles sont brassées par 

des pales et circulent en sens inverse d'un courant d'eau propre. Une fois lavées, elles sont 

transportées dans l'usine par un système de tapis. Les betteraves tombent dans des "coupe-racines" 

qui les découpent en fines lamelles, appelées cossettes. On obtient ensuite, d'une part, du jus sucré 

qui est extrait des cossettes par diffusion et, d'autre part, des pulpes correspondant aux cossettes 

après extraction du sucre. La circulation en sens inverse des cossettes et d'eau tiède permet au sucre 

de passer en solution à travers les parois cellulaires. Pour éliminer ces impuretés, une opération est 

réalisée avec du lait de chaux qui fixe une partie de celles-ci en formant des sels insolubles dans 

l'eau. Le jus chaulé est ensuite carbonaté puis décanté ou filtré pour donner un jus épuré limpide, 

brillant, de couleur jaune paille. […] Puis une phase d'évaporation permet d'éliminer une grande 

quantité d'eau et d'obtenir un jus épuré à l'état de sirop. La concentration du sirop s'effectue sous 

vide pour éviter sa caramélisation. Le sirop est alors à l'état de saturation. Au sein de ce sirop dense 

ou "masse cuite" apparaissent les premiers cristaux de sucre. La cristallisation se généralise; de 

multiples petits cristaux enrobés dans un sirop, dont la couleur est due aux impuretés résiduelles, 

constituent alors la masse cuite. Les cristaux de sucre sont séparés des impuretés dans des 

essoreuses. Le sucre est alors chaud et humide. Le séchage est réalisé avec de l'air chaud. Ainsi 

refroidi, le sucre est tamisé. Il est ensuite classé puis pesé pour être dirigé soit vers de vastes silos, 

soit vers les ateliers de conditionnement.  

http://www.ensaia.u-nancy.fr/marie/web/ntic/pages/macko.html 

 

SugarText-FR 16 

L'extraction du sucre est effectuée selon des procédés industriels dans les sucreries. […]  [A] u fur 

et à mesure des besoins, les betteraves sont acheminées des silos vers les lavoirs, soit 

hydrauliquement, soit sur tapis roulants. [A]fin d'éliminer la terre, les pierres et les débris végétaux, 

les betteraves sont brassées par des pales et circulent en sens inverse d'un courant d'eau propre...puis 

montées vers les coupes-racines dont les couteaux râpent en cossettes (fines lanières) pour favoriser 

les échanges de chaleur et donc l'extraction du sucre. [L]e jus est extrait des cossettes par diffusion 

dans un courant d'eau chaude. On obtient ainsi un "jus de diffusion" contenant 13-14% de sucre et 
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les cossettes épuisées en sucre. [L]e jus de diffusion contient essentiellement du sucre mais aussi 

des "non-sucres", matières organiques et minérales. Pour les éliminer, on utilise de la chaux 

provenant du chauffage intense de pierres calcaires. [L]es impuretés ainsi précipitées sont séparées 

par décantation ou sur des filtres. Le jus filtré contient environ 85% d'eau et 15% de matières 

sèches, dont 14% de sucre. Après évaporation par ébullition, le jus est un sirop jaune-brun qui 

contient environ 65 à 70% de sucre. [L]a concentration et la cristallisation du sirop s'effectuent sous 

vide dans les chaudières. [L]a force centrifuge des essoreuses sépare les cristaux de sucre blanc de 

la masse cuite, encore chargée d'impuretés. Encore chaud et humide, le sucre est séché par l'air 

chaud puis refroidi, tamisé, classé, pesé et dirigé soit vers de vastes silos, soit vers les ateliers de 

conditionnement.  

http://www.ensaia.u-nancy.fr/marie/web/ntic/pages/pages2000/millio.html#SOMMAIRE 

 

SugarText-FR 17 

Une série de machines automatiques effeuillent, décollettent, arrachent, alignent et chargent les 

betteraves dans les camions qui les transportent à la sucrerie qui est proche des champs, car plus le 

temps passe plus les betteraves perdent le sucre qu'elles contiennent. […] Les betteraves sont 

envoyées dans des lavoirs ou elles circulent en sens inverse d'un fort courant d'eau qui les lave. 

Elles sont passées par des pales coupantes qui les séparent de la terre, des mauvaises herbes et des 

cailloux. Les betteraves propres sont transportées jusqu'aux coupe-racines qui les découpent en fine 

lamelles appelé : cossette. Le jus sucré est extrait des cossettes. On élimine les impuretés contenues 

dans le jus sucré, on le mélange à du lait de chaux qui précipite une partie des impuretés en formant 

avec elles du sel insoluble dans l'eau. Le jus de betteraves est ensuite additionné de gaz carbonique 

qui provoque la formation d'un précipite de carbonate de chaux entourant d'autres impuretés. Pour 

éliminer l'eau dans laquelle le sucre est en solution, le jus sucré est envoyé dans une série de 

chaudières successive. Il devient sirop. La vapeur est dégagée dans chaque chaudière. Le sirop est 

ensuite amené à des chaudières travaillant sous vide. Il est ainsi amené à l'état de sursaturation.  

La masse cuite, d'aspect brunâtre, dont la température et de l'ordre de 80° C à la sortie de la 

chaudière, est déversée dans un bac de malaxage […] où, par agitation régulière, sa température est 

ramenée aux environ de 45°C, les cristaux se refroidissant achèvent de grossir aux dépens de ceux 

qui l'entoure. A l'issue de chaque jet, on sépare les cristaux de la phase liquide, "ou eau mère", par 

centrifugation. Le sucre du premier jet est blanc, ceux du deuxième ou troisième jet soumis à des 

temps de cuisson plus importants, sont plus colorés. Le sucre cristallisé blanc sortant des 
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centrifugeuses possède une teneur en eau de 2 % environ. Avant stockage ou conditionnement, il est 

dirigé dans des sécheurs, où, mis en contact avec l'air chaud, son humidité est amenée à moins de 

0,02 % environ. Il est alors pesé et dirigé vers des silos de stockage en vrac où il subit une 

maturation. Le sucre sera repris au fur et à mesure des besoins vers l'atelier d'ensachage 

automatique ou vers les quais de chargement en vrac. […] 

http://www.lucieberger.com/primaire/sucre.html 

 

SugarText-FR 18 

Les betteraves sont d’abord nettoyées dans un lavoir puis découpées en fines lamelles, les 

«cossettes». Celles-ci subissent un échaudage avant de passer dans un diffuseur où, dans une 

circulation d’eau chaude, elles libèrent la quasi-totalité du sucre qu’elles renferment. Vidées de leur 

sucre, les cossettes sont appelées «pulpes»; elles sont surpressées, puis séchées, le plus souvent à la 

vapeur. Le jus de diffusion brut se compose, en plus du sucre, d’impuretés qu’il convient 

d’éliminer. Cette opération se fait par addition au jus sucré de chaux, puis de dioxyde de carbone, le 

jus carbonaté étant ensuite filtré. Le jus brut est devenu un jus épuré, clair, qui contient de 12 à 14% 

de sucre. Il est réduit dans des évaporateurs jusqu’à une concentration de 65 à 70% de matière 

sèche. Puis, ce jus dense est porté à ébullition dans une chaudière (ou cuite), fonctionnant sous vide 

partiel, à une température d’environ 70 °C, jusqu’à ce qu’il cristallise. Il est alors déversé dans des 

bacs de malaxage pour y refroidir. Le liquide (eau mère) qui entoure les cristaux est séparé de ceux-

ci grâce au turbinage auquel est ensuite soumise la masse cuite, dans des essoreuses centrifuges. Ce 

sirop impur contient encore du sucre qui peut être cristallisé. Le processus d’extraction du sucre est 

donc renouvelé jusqu’à ce qu’il ne soit plus économiquement rentable. La mélasse est l’égout 

résultant de la dernière cristallisation. Après séchage et refroidissement, le sucre est stocké dans des 

silos […]. 

http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cis/products/encyclo/pdf/vol3/367foobf.pdf 

 

SugarText-FR 19 

Récoltées dans un rayon moyen de 25 km, les betteraves sont transportées jusqu'à la sucrerie par 

camion. […] Le camion, chargé de betteraves, passe sur une bascule (poids Brut) et repasse sur la 

même bascule à vide (poids net). […] Le déchargement des betteraves est effectué dans une fosse 

appelée « point fixe » et elles sont acheminées par bande transporteuse ou voie hydraulique vers le 

lavoir. Les betteraves arrivant au lavoir contiennent d’importantes quantités de terre, pierres, herbes, 
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radicelles et feuilles de betteraves. La séparation a lieu en plusieurs étapes : Un cylindre éboueur 

élimine la terre des betteraves. �Un séparateur utilisant la différence de densité permet d’éliminer 

les pierres et par flottation, les herbes. Pour finir, on récupère les radicelles (petits fragments de 

betterave) […] Les betteraves lavées sont acheminées par bande transporteuse jusqu'à un silo 

alimentant le (ou les) coupe-racines : ces appareils assurent le découpage des cossettes. Les 

couteaux entraînés par un disque de grand diamètre découpent les racines en fines lanières assez 

rigides appelées « cossettes ». […] L’extraction du sucre à partir des cellules de betterave se fait par 

l’opération de transfert des composés solubles de la matière première vers un solvant, l’eau, il s’agit 

de la diffusion. Pour réaliser ce processus, la « raffinerie Tirlemontoise » a inventé et mis au point 

le diffuseur continu RT, lequel est utilisé un peu partout dans le monde. Il s’agit d’un grand 

tambour de forme cylindrique, divisé en compartiments dans lequel les cossettes circulent à contre-

courant avec de l’eau chaude à 70-80°C afin de dénaturer la membrane ectoplasmique des cellules. 

[…] A la sortie de la diffusion, les pulpes qui contiennent environ 92 % d’eau. sont valorisées : on 

les presse pour extraire une partie de l’eau. […] L’extraction du sucre par diffusion permet 

d’obtenir une solution diluée de couleur noirgrisâtre, opalescent à environ 15 % M.S. (ou 15° Brix). 

Ce jus acide (pH = 6) contient : • 13 à 14 % de sucre, • 1 à 2 % d’impuretés […] • �Le reste est de 

l’eau. […] L’épuration des jus de diffusion consiste d’une part, en un traitement à la chaux qui 

précipite un certain nombre d’impuretés et d’autre part à deux carbonatations successives qui 

précipitent la chaux en excès à l’aide du dioxyde de carbone […]  La filtration a pour but : • 

D’obtenir un jus clair en retenant dans le filtre les impuretés précipitées par la chaux et adsorbées 

sur le carbonate de calcium. • �De laver à l’eau le dépôt retenu par la filtration (tourteau ou 

écumes) pour en récupérer le jus sucré dont il est imprégné, dit « petit jus ». […] L’atelier 

d’évaporation permet de concentrer le jus épuré ou jus avant évaporation de 13 -14 % de M.S. 

jusqu’à obtenir un sirop à une concentration proche de la saturation […]. Le JAE est de couleur 

jaune paille et contient environ 1 % d’impuretés dissoutes. L’évaporation a lieu dans un évaporateur 

multiple effet (4 à 6 chaudières), sous pression pour les 4-5 premiers et sous vide pour le dernier, à 

environ 85° pour éviter la caramélisation du sucre, mais aussi pour utiliser au maximum l'énergie 

calorifique de la vapeur servant au chauffage. […] A la fin de l’évaporation le sirop de sucre se 

trouve dans les conditions suivantes : • Brix = 65 %, • Sucre = 60.5 %, • Pureté = 93 %. Dans ces 

conditions, le sucre ne peut pas cristalliser. Pour cristalliser, il faut atteindre une sursaturation 

nécessaire à l’apparition de germes cristallins et/ou à la croissance des cristaux existants. […] La 
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cristallisation du sucre en usine est généralement réalisée en trois étapes appelées « jets ». […] 

Chaque jet se constitue d’une phase de cristallisation, de malaxage et de centrifugation. Le sirop est 

concentré et agité dans de grandes chaudières dites « cuites » fonctionnant sous vide partiel. […] 

L'amorce de cristallisation s'effectue par un ensemencement de fins cristaux dans le sirop sursaturé 

en zone métastable, il s’agit du « grainage ». En théorie, le nombre de cristaux de semence est le 

même que celui à la fin de la cristallisation. Les cristaux n’ont fait que grossir. Lorsque la 

sursaturation est atteinte, on provoque donc le grainage par introduction d’une quantité de sucre 

broyé bien calibré dispersés dans de l’alcool isopropylique. Ce grainage est suivi d’une période dite 

de maturation (maintien des conditions de sursaturation) qui dure 2 à 3 minutes afin de permettre la 

réorganisation de la masse cuite. A mesure que les cristaux grossissent dans la masse cuite, la 

sursaturation de l’eau mère diminue. Pour maintenir une sursaturation constante, on alimente en 

sirop tout en évaporant sous vide. Lorsque la vitesse de cristallisation chute et que la chaudière est 

pleine, on procède à la phase de serrage de la cuite. L’alimentation en sirop est stoppée et 

l’évaporation d’eau est poursuivie. Cette phase finale de cuisson permet d’évaporer l’eau 

excédentaire d’épuiser l’eau-mère. Lorsque la cuite est vidangée, de l’eau chaude ou de la vapeur 

est pulvérisée sur les faisceaux de l’échangeur de chaleur afin de nettoyer l’appareil. La masse cuite 

dont la température avoisine 75 à 85 °C à la sortie de la cuite est déversée dans un bac de malaxage 

qui permet une agitation régulière. La masse cuite est ensuite « essorée » par la force centrifuge 

développée par les turbines. Les centrifugeuses tournent à 1.400 tours à la minute. Les cristaux de 

sucre restent dans le tamis, tandis que les eaux mères s'en échappent. • Les cristaux, parfaitement 

purs et blancs (sucre de 1er jet), sont dirigés vers le séchage, et donneront le sucre blanc.• �Les « 

eaux-mères » ou « égouts pauvres» composés d'eau, de sucre et de quelques impuretés, contiennent 

encore beaucoup de sucre. Elles sont soumises à une nouvelle cuisson, avec formation de cristaux, 

et à un nouvel essorage : c'est le 2e jet qui correspond à l’obtention de la vergeoise blonde. • Les 

égouts de 2e jet, toujours riches en sucre, sont cuits lors d'une étape ultime pour donner le 3ème jet 

qui donne la vergeoise brune et la mélasse. 

http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/iaal2003/verg/vergeoise.pdf 

 

SugarText-FR 20 

La reprise des betteraves stockées et leur transport vers l'usine se fait par "voie hydraulique". Les 

betteraves transitent par des installations de désherbage et d'épierrage puis par le lavoir où elles sont 

débarrassées de la terre. Ensuite, les betteraves lavées sont acheminées aux appareils (coupe-
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racines) qui assurent le découpage des cossettes. Les cossettes sortant des coupe-racines sont 

acheminées dans un grand tambour de diffusion où se fait l'extraction par lessivage et par osmose 

du sucre contenu dans les cossettes. Le courant d'eau qui traverse le tambour se charge de tout le 

sucre des cossettes. Ces cossettes épuisées, appelées pulpes, sont pressées pour les débarrasser du 

maximum d'eau et permettre leur ensilage. […] Pour éliminer les impuretés, il faut soumettre le jus 

sortant de la "Diffusion" à une purification. Dans un "four à chaux", il est obtenu la chaux qui sera 

l'agent d'épuration employé. Elle est mélangée au jus de diffusion et amorce la séparation des 

impuretés, mais ne permet pas leur décantation. Le "jus chaulé" doit encore être soumis, dans des 

appareils à carbonater, à l'action du gaz carbonique récupéré par aspiration au sommet du "four à 

chaux" pour entraîner les impuretés les plus fines. Les impuretés et la chaux sont éliminées par 

filtration. L'évaporation est réalisée pour concentrer le sucre avant de le passer à la cristallisation. 

Le jus épuré qui arrive ne contient que 15% de sucre et à la sortie de la station d'évaporation, le "jus 

dense" ou "sirop" contient environ 65% de saccharose. La cristallisation s'effectue dans des 

appareils à cuire sous vide partiel avec le souci d'économie d'énergie et pour éviter la 

caramélisation. La cuisson se poursuit jusqu'à l'obtention de la masse cuite composée des cristaux 

de sucre entourés de leur eau mère. La "masse cuite" est "essorée". Après la séparation pour force 

centrifuge, les cristaux de sucre restent dans le tamis, tandis que les eaux mères (restes d'eau sucrée) 

s'en échappent. Les cristaux, parfaitement purs et blancs, sont dirigés vers le séchage. Les "eaux 

mères" ou égouts composés d'eau, de sucre et de quelques impuretés, contiennent encore beaucoup 

de sucre. Elles sont soumises à une nouvelle cuisson, avec formation de cristaux, et à un nouvel 

essorage : c'est le 2e jet. 

http://www.enpc.fr/fr/formations/ecole_virt/trav-eleves/mgi_alsace/visites/erstein.htm 

 

SugarText-FR 21 

Les betteraves sont chargées sur les camions dans les plus brefs délais par une grue en veillant 

à prendre le moins de terre possible. Les betteraves chargées sont ensuite transportées vers l'usine 

soit par camion (le plus souvent) soit par chemin de fer. […] Dès leur arrivée à l’usine, les 

betteraves sont pesées et un échantillon est prélevé sur chaque livraison afin de déterminer leur 

teneur en sucre. Les betteraves sont acheminées au lavoir par une bande transporteuse spéciale afin 

d’en ôter le surplus de terre. Sous des jets d’eau à haute pression, les betteraves se débarrassent des 

dernières particules de terre et sont ensuite débitées en fines lamelles (cossettes) dans des coupes-

racines. […] Les cossettes sont maintenant acheminées dans un tambour de forme cylindrique, le 
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diffuseur, dans lequel elles voyagent à contre-courant d’un flux d’eau chaude portée à 75°. Le sucre 

qu’elles contiennent est ainsi libéré dans l’eau. Le liquide d’extraction, appelé aussi jus de diffusion 

ou jus vert, est recueilli à la sortie du diffuseur. Ce qui reste des cossettes, c’est à dire les pulpes, est 

utilisé comme aliments pour animaux. Le jus de diffusion, également appelé "jus vert" contient une 

grande quantité de sucre mais aussi beaucoup d’impuretés. Il est clarifié par épuration 

calcocarbonique dans laquelle interviennent deux produits complémentaires : la chaux vive (CaO) 

qui précipite les impuretés et le gaz carbonique (CO2) qui, avec la chaux, reforme le carbonate de 

chaux (CaCO3), fixe les impuretés et les précipite. Le carbonate de chaux, de même que les 

impuretés, sont éliminés par filtration. A ce stade, le jus, devenu limpide contient de 12 à 13 % de 

sucre et est nommé "jus clair". […] Le jus clair contient encore d’une grande quantité d’eau qui sera 

évaporée dans l’installation d’évaporation constituée de plusieurs “corps de chauffe” chauffés avec 

de la vapeur à haute pression. Le jus clair s’épaissit et devient le jus dense qui présente, à ce stade, 

une teneur en sucre de 65 %. Le jus dense est filtré. L’évaporation se prolonge dans des appareils à 

cuire. La cuisson se fait sous vide et amène le sirop à un état de sursaturation qui entraîne la 

cristallisation du sucre. La matière obtenue est un mélange de cristaux et de sirop appelé « masse-

cuite ». Lorsque les cristaux ont atteint la taille désirée, la masse-cuite est introduite dans les 

essoreuses centrifuges où les cristaux sont séparés du sirop. Le sirop résiduel, la mélasse, sert à la 

fabrication d’aliments pour bétail. Les cristaux sont ensuite lavés à la vapeur puis séchés et 

refroidis. 

 

http://www.subel.be/emc.asp?pageId=8 

 

SugarText-FR 22 

A l’arrivée d’un camion de betteraves sur la bascule de la sucrerie, un échantillonnage représentatif 

de betteraves est prélevé, afin de mesurer le pourcentage de terre, de cailloux ou de corps étrangers 

accrochés aux racines et de déterminer le taux moyen en saccharose […] Les racines de betteraves 

sont d’abord lavées puis découpées en fines lamelles de quelques millimètres d’épaisseur, les 

cossettes. Dans l’opération suivante de diffusion, les cossettes sont mises en contact avec de l’eau à 

70°C, eau qui va extraire le saccharose de la betterave ; le temps de séjour des cossettes dans le 

diffuseur est d’une heure. A la sortie du diffuseur, le liquide, ou jus de diffusion, contient de 16 à 

20% de saccharose. Le résidu solide, les pulpes, sont séchées ; elles sont utilisées comme nourriture 

pour le bétail. […] L’étape suivante consiste à enlever le maximum d’impuretés que contient le jus 
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de diffusion pour arriver à un sucre commercial titrant plus de 99% en saccharose. On ajoute au jus 

du lait de chaux, qui va faire précipiter les impuretés sous forme de sels insolubles de calcium. 

Cette opération de chaulage est suivie d’une carbonatation où du dioxyde de carbone (gaz 

carbonique) est envoyé dans le jus pour éliminer l’excès de calcium par précipitation de carbonate 

de calcium. Les précipités sont éliminés par décantation et par filtration […] Le jus est alors 

concentré par mise en ébullition de l’eau ; cette opération menée dans des évaporateurs augmente la 

concentration en saccharose à 70%. La solution concentrée est alors envoyée dans des cristalliseurs 

équipés de malaxeurs où l’eau est évaporée par mise sous vide ; lorsque la concentration en 

saccharose dépasse la limite de la saturation, des cristaux de sucre se forment et grossissent. Quand 

la taille des cristaux a atteint la taille désirée (quelques millimètres) ils sont séparés de la solution 

aqueuse par centrifugation. Une ultime purification du sucre est obtenue par la pulvérisation sur les 

cristaux d’un peu d’eau et de vapeur d’eau (le clairçage). Les cristaux de sucre ainsi récupérés sont 

séchés à l’air chaud, refroidis, tamisés et mis en stock dans des silos sous atmosphère inerte, car le 

mélange de poussières de sucre et d’air forme un magnifique explosif ! La solution aqueuse séparée 

des cristaux (les eaux mères) contient encore de 30 à 50% de sucre ; c’est la mélasse, qui est utilisée 

pour l’alimentation animale ou en distillerie. Le sucre cristallisé peut être expédié en vrac ou 

conditionné en sacs ou en sachets.  

http://a.gouge.free.fr/bohain%20photos/souvenirs/fabrication%20du%20sucre.htm 

 

 

SugarText-FR 23 

Au fur et à mesure des besoins, les betteraves sont acheminées des silos vers les lavoirs, soit 

hydrauliquement, soit sur tapis roulants. Les betteraves sont brassées par des pales et circulent en 

sens inverse d'un courant d'eau propre. Puis montées vers les coupes-racines dont les couteaux 

râpent en cousettes. Le jus est extrait des cossettes par diffusion dans un courant d'eau chaude. La 

concentration et la cristallisation du sirop s'effectuent sous vide dans les chaudières. La force 

centrifuge des essoreuses sépare les cristaux de sucre blanc de la masse cuite, encore chargée 

d'impuretés. Encore chaud et humide, le sucre est séché par l'air chaud puis refroidi, tamisé, classé, 

pesé et dirigé soit vers de vastes silos, soit vers les ateliers de conditionnement. Le sucre est moulé 

en morceaux. Le sucre cristallisé blanc et envoyé chaud et humide dans des appareils de séchage 

par des transporteurs vibrants. Il est désormais près à la consommation. Il est alors expédié soit vers 

de vastes silos où il est entreposé en vrac, soit vers des ateliers d'ensachage ou éventuellement vers 
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des ateliers de conditionnement. Le sucre est ensuite expédié en vrac ou conditionné par camion, 

train ou bateaux.  

http://netia59.ac-lille.fr/rxc/0595612E/CM2/sucre/sucrefabr.html 

 

SugarText-FR 24 

On pèse d'abord les betteraves puis on mesure leur teneur en sucre. […] Les betteraves sont jetées 

dans un lavoir. […] A l'aide de jets d'eau et de bras métalliques, on arrive à retirer les restes de 

terres accumulés sur les betteraves. […] Les betteraves sont ensuite découpées par un coupe-racine 

où elles sont réduites en fines lanières appelées cossettes. […] Autour de la betterave, une 

membrane retient le sucre. L'étape de la diffusion va permettre de détruire cette membrane et de 

récupérer le sucre sous forme de jus appelé jus de diffusion. Grâce au chaulage et à la 

carbonatation, on élimine le reste des impuretés avec de la chaux et du dioxyde de carbone. Après 

filtration de la solution, il reste une substance composée d'eau et de sucre. Pour extraire le sucre, il 

reste à éliminer l'eau par évaporation. L'évaporation s'effectue de façon continue dans une série de 

chaudières qu'on appelle des évaporateurs. Cela permet d'obtenir un sirop jaune-brun très dense. 

Durant la cristallisation, le sirop est transformé en cristaux de sucre pur. Le produit final obtenu est 

la mélasse. La mélasse est composée de sirop et d'eau. L'étape du malaxage va refroidir la 

substance. La masse cuite (la mélasse) est introduite dans des essoreuses centrifuges afin de séparer 

le sucre blanc de l'eau impure. On sèche le sucre puis on le stocke dans des grands sacs. 

 

http://www.espace-ecoles.com/animation/info/recette/fabrication_sucre.htm 

 

SugarText-FR 25 

À peine récoltées par les « planteurs », les betteraves sont acheminées vers Cagny où commence 

alors la transformation avec le lavage comme première étape. Une grande toilette suivie d’une 

découpe en fines lanières appelées « cossettes » dont on extrait le jus sucré qui est purifié pour 

éliminer les impuretés15. À ce stade, le jus est concentré successivement dans plusieurs « caisses 

d’évaporation » . Peu à peu, la teneur en sucre du jus passe de 10% à 60%. Le sirop achève sa 

concentration et est cristallisé dans des appareils à cuire appelés « cuites ». Apparaissent alors les 

premiers cristaux de sucre. Cette étape, très sensible et complexe, se termine dans des essoreuses 

                                                 
15 Vi har ikke behandlet de infinitte verbalformer denne sætning sammen med de øvrige, da denne sætning ikke giver 
nogen mening. 
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centrifugeuses qui évacuent le sirop enveloppant encore les cristaux. Il ne reste plus alors sur les 

parois de la turbine que le sucré cristallisé blanc. Séché par de l’air chaud puis refroidi, tamisé, 

pesé, il est enfin transporté vers les ateliers de stockage et d’expéditions.  

http://www.cg14.fr/structure/publications/jdc_pdf/pdf79/entreprises_79.pdf 

 

SugarText-FR 26 

Elles sont transportées jusqu'à l'usine par camion dans lequel est pris un échantillon pour 

déterminer, après lavage et décolletage des betteraves, leur poids net et leur richesse en sucre. 

Le lavage […] s'effectue dans des lavoirs où l'eau circule à fort courant en sens inverse des 

betteraves. Elles sont nettoyées de la terre, des pierres et herbes. Les betteraves sont découpées en 

fines lamelles appelées cossettes par des coupe-racines. La diffusion […] permet par osmose de 

faire passer le sucre contenu dans les cossettes dans l'eau tiède. L'appareil de diffusion est un grand 

cylindre compartimenté et tournant dans lequel les cossettes avancent dans le sens inverse de l'eau 

chaude qui s'enrichit ainsi peu à peu en sucre. Les cossettes épuisées, appelées pulpes sont 

récupérées pour l'alimentation du bétail. Le jus sucré est envoyé vers l'atelier suivant. Dans cet 

atelier s'effectuent le chaulage, la carbonisation, la filtration. Le jus sucré arrivant dans cet atelier 

contient des impuretés (sels minéraux, matières organiques) qui vont être éliminées grâce au 

précipité provoqué par le lait de chaux (chaulage). Le gaz carbonique mélangé au jus chaulé 

provoque un précipité de carbonate de chaux insoluble qui retient les impuretés (carbonatation). Le 

jus est filtré à travers des toiles qui permettent le dépôt du précipité de carbonate de chaux avec les 

impuretés. Le jus sucré clair est recueilli. L'évaporation […] permet l'élimination de l'eau (87%) 

contenue dans le jus sucré. Ce jus passe dans des chaudières successives dans lesquelles la pression 

diminue. La vapeur de la chaudière précédente servant à la chaudière suivante. Peu à peu le jus 

devient sirop. Le sirop obtenu est concentré dans des chaudières à cuire (appelées cuites) travaillant 

sous vide pour éviter la caramélisation. Amenée à sursaturation la masse cuite laisse apparaître des 

cristaux qui vont se généraliser. Après avoir été refroidie dans une cuve de malaxage, la masse cuite 

est envoyée dans des turbines qui, sous l'effet de la force centrifuge, sépareront le sucre cristallisé 

du sirop impur qui l'entourait. Le sucre est lavé par une pulvérisation de vapeur d'eau. Chaud et 

humide le sucre cristallisé est envoyé dans des appareils de séchage. Il est expédié vers des silos 

[…]. Le sucre est de toute façon prêt à la consommation. 

http://www.metiers-industries-alimentaires.com/index.php?p=1&sp=6&ssp=2 
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BILAG III - Danske SugarTexts 
 
SugarText-DA 1 

Efter vejningen styrtes roelæssene ned i roedepotet. […] I roedepotet spules sukkerroerne med en 

vandkanon, hvis kraftige vandstråle skubber roerne hen i en transportrende. I denne rende svømmer 

roerne til en stor pumpe, som løfter vand og roer ind i roevasken. […] I roevasken skylles den sidste 

jord af roerne. Svømmevand og vaskevand pumpes til bassiner, hvor den opslemmede jord aflejres. 

[…] Først skæres roerne i tynde snitter. Derpå transporteres de igennem diffusionsapparatet, hvor 

sukkeret trækkes ud af snitterne. […] roesnitterne føres ind i den ene ende og ca. 65о С varmt vand 

i den anden. […] Efter at være befriet for sukkerindholdet føres snitterne ud af fabrikken som 

roeaffald. […]. Saften indeholder ca. 15 procent sukker, når den forlader diffusionsapparatet, men 

også forskellige urenheder, som skal fjernes før videre behandling. Derfor tilsættes først læsket kalk 

– kalkmælk – derefter opvarmes saften og tilføres kuldioxid i saturationsanlægget. Herved udskilles 

kalken i form af slampartikler, som binder saftens urenheder. Saften ledes så igennem nogle 

specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud over metalrammer. […] Den nu klare 

lysegule saft ledes til fordampeapparatet, hvor ca. 75 procent af saftens vægt tages bort som 

vanddamp. For at kunne udkrystallisere sukkeret er det nødvendigt af fjerne endnu mere vand fra 

tyksaften. Dette sker i store kogeapparater ved undertryk […]. Efterhånden som vandet fordamper 

dannes sukkerkrystallerne. [...] Efter kogningens ophør slynges siruppen fra sukkeret i centrifuger, 

hvorfra det endnu våde, hvide sukker tømmes ud. 

Fra frø til sukker [1986] // De Danske Sukkerfabrikker [nu datterselskab til Danisco]  

 

SugarText-DA 2 

Efter indvejningen tippes roelæsset ned i roedepotet, hvor roerne spules med en vandkanon. På den 

måde bliver jord og sten skyllet af.  Mudderet løber ud i nogle store slambassiner, hvor jord og sten 

bundfælder […]. Fra roedepotet føres sukkerroerne ind i roevasken, hvor de sidste rester af jord 

skylles af. For at udvinde sukkeret fra roerne, bliver de skåret i tynde snitter, og på et transportbånd 

føres snitterne hen til et såkaldt ”diffusionsapparat”.  I apparatet overskylles roestykkerne med 70 

grader varmt vand, der udtrækker sukkeret. I løbet af 70 til 90 minutter er alt sukkeret vasket ud af 

roesnitterne, som derefter presses fra til dyrefoder. Det varme sukkervand fra diffusionsapparatet 

indeholder [...] forskellige urenheder. Urenhederne fjernes ved, at der blandes læsket kalk i 

sukkersaften. Når saften herefter opvarmes og blandes med kuldioxid, udfældes kalken i form af 

små partikler. Kalkpartiklerne binder samtidig urenhederne til sig. Kalkpartiklerne og urenhederne 
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fjernes fra saften i nogle store filtre […]. Den rene sukkersaft løber ud på den ene side af filtret, og 

på den anden side samles kager af kalkslam. Sukkersaften er nu en lysegul væske, som føres til de 

store fordampe-apparater. Her varmes sukkersaften op, og ved inddampning koges ca. 75% af 

vandet bort. […] Tyksaften bliver […] hældt over i nogle store kogeapparater, hvor saften koger 

ved atmosfærisk undertryk.  […] Efterhånden som vanddampen ledes bort, dannes der krystaller i 

saften. Sukkersaften er nu en tyk, brun grød, der pumpes over i store centrifuger. I centrifugerne 

slynges det brune stof – siruppen – ud af sukkergrøden. Kogningen og centrifugeringen sker i flere 

omgange. Og til sidst kan man hælde ren, hvid melis ud af centrifugerne.       

Fra Sukkerroe til Sukkerskål [1995] // De Danske Sukkerfabrikker. Danisco 

 

SugarText-DA 3 

Landmænd leverer roer til fabrikken, hvor de afleveres i et depot. Ved modtagelse bliver vogntoget 

vejet, og der udtages prøver af indholdet. […] Fra depotet spules roerne via et rendesystem ind i 

fabrikken, undervejs bliver roerne vasket og renset for jord og sten. Inde i fabrikken føres roerne 

igennem en snittemaskine, der snitter dem i små aflange V-formede stykker. […] Fra 

snittemaskinen føres roesnitterne til et ekstraktionsapparat - diffusionsapparat - hvor snitterne føres 

langsomt igennem modstrømmende varmt vand, som i løbet af 70 - 90 minutter optager sukkeret fra 

snitterne. Denne sukkersaft indeholder ca. 98% af sukkeret i roerne. Roesnitterne, indeholdende de 

resterende 2% af sukkeret, fjernes nu som affald, der f.eks. bruges til dyrefoder. Den sukkerholdige 

saft - råsaft - indeholder ca. 15% sukker, vand og en del urenheder, sidstnævnte udfældes ved 

tilsætning af læsket kalk og en efterfølgende filtrering. [...] [Efter svovling og filtrering inddampes 

tyndsaften til tyksaft og kogeprocessen påbegyndes]. Koget startes ved at lukke en mindre mængde 

saft ind i apparatet og inddampe denne ved vakuum og en temperatur på ca. 80°C til et 

tørstofindho1d på 75% -80%. Herefter podes med flormelis, hvorved der dannes krystaller som 

straks begynder at vokse. I takt med at sukkeret vandrer fra saft til krystaller, tilføres ny saft til 

apparatet, indtil apparatet er fyldt. Det indeholder nu fyldmasse – en blanding af krystaller og sirup. 

Fra kogeapparaterne sendes fyldmassen til en buffer - maischen. Adskillelsen af krystaller og den 

medfølgende sirup foregår i centrifuger, hvor siruppen slynges fra krystallerne. Krystallerne 

oversprøjtes dernæst med tyndsaft og varmt vand, hvorved de sidste urenheder fjernes og 

krystallerne - melissen - bliver helt hvid. For at udvinde så meget af tyksaftens sukker som muligt, 

udføres flere på hinanden følgende krystallisationer med mellemliggende centrifugeringer.  
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Mølgaard Nielsen, K. & Dalsgaard Nielsen, J. F. [1992] Metode for modellering, simulering og 

regulering af større termiske processer anvendt i sukkerproduktion // Ph.D. thesis Afdeling for 

Proceskontrol, Institut for Elektroniske Systemer. Aalborg Universitetscenter  

 

SugarText-DA 4 

Efter roerne er taget op, og toppene er skåret af, transporteres de til fabrikken, hvor de opbevares på 

store depoter. Roerne transporteres fra depoterne og ind på fabrikken i lange render ved hjælp af 

vand. Under transporten sorteres blade og store sten fra. Når roerne har været igennem en grundig 

vask, føres de til snittemaskinen. Her snittes roerne i tynde skiver med V-formet knive, der gør det 

nemmere at trække sukkeret ud. Nu føres snitterne til diffusionsapparatet, her bliver snitterne 

overhældt med vand, der er mellem 70-80ºC varmt. Sukkeret bliver trukket ud i det varme vand, og 

denne saft kaldes for råsaft. Roesnitterne bliver sorteret fra og brugt til dyrefoder. I råsaften findes 

der en del urenheder, som man ikke ønsker at få med i sukkeret. Urenhederne bliver renset fra ved 

hjælp af bl.a. kalk. Kalken får urenhederne til at samle sig til bundfald, så det er nemt at filtrere fra. 

Den rensede saft kaldes nu tyndsaft. Tyndsaftens indhold består mest af vand og kun 12-15% 

sukker. Tyndsaften bliver kogt, så det meste af vandet fordamper. Saften bliver nu kaldt tyksaft og 

består af 80% sukker. Tyksaften bliver igen kogt. Under kogningen begynder sukkeret at blive til 

krystaller. Tyksaften er nu blevet til en masse af sukkerkrystaller og sirup. For at skille sukker og 

sirup kommer massen i en centrifuge, hvor siruppen bliver slynget fra. Til sidst bliver sukkeret 

tørret i store tromler, og det er klart til at blive pakket og solgt.  

Projekt Rasmussen, A., Lingren, S. & Markussen, B. Natur og Teknik årgang 2000, Århus Dag og 

Aftens Seminarium http://aardasweb.aardassem.dk/naturteknik/projekter/ natur_ teknik_ 2000/asb 

/sukker_fremstilling.htm 

 

SugarText-DA 5 

Ved ankomsten til fabrikken vejes sukkeroerne. Derefter udtages sukkeroer til bestemmelse af 

medfølgende jord og stenmænge samt sukker- og kvælstofindhold i roerne. […] På sukkerfabrikken 

vaskes roerne. Derpå snittes de i små V-formede snitter og overhældes med varmt vand. Herved 

trækkes sukkeret i opløst form ud af roen. Efter at have renset sukkervandet for fremmedstoffer ved 

hjælp af læsket kalk, fordampes det meste af vandet. Herved opnås en mættet sukkeropløsning. 

Herfra udkrystalliserer sukkeret. Enkelt! 

Cederberg, G. [2001] Sukker og sød kemi. Nordisk Forlag A.S. Copenhagen  
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SugarText-DA 6 

Når roedyrkeren leverer roerne til fabrikken, skal de først vejes. Derefter tages en prøve fra hvert 

roelæs for at bestemme roernes renhed og sukkerindhold. […] Derefter tippes roerne ned i et 

roedepot, hvorfra de føres videre ind til roevasken, hvor jord, sten og snavs skylles væk. […] Nu 

bliver roerne skåret i tynde snitter, som føres hen til et såkaldt diffusionsapparat, hvor de bliver 

gennemskyllet med 70° C varmt vand. På lidt over én time er ca. 98% af alt sukkeret "trukket" ud af 

roerne. De udvandede roesnitter sorteres fra og bruges til dyrefoder. Når sukkeret er trukket ud af 

roerne, indeholder den såkaldte råsaft omkring 15% sukker - men også 1-2% urenheder fra roerne, 

som skal fjernes. Disse fjernes under saftrensningen, som sker trinvist. Først blandes læsket kalk i 

råsaften, kalken udfælder en del af urenhederne og virker steriliserende. Herefter gennembobles 

råsaften med kuldioxid, under den såkaldte saturation udfældes kalken i form af små partikler, som 

samtidigt binder urenhederne til sig, og danner et kalkslam. Råsaften sendes nu gennem store filtre, 

hvor kalkslammet filtreres fra. […] [Saften inddampes nu til tyksaft.] Tyksaften indeholder for 

meget vand til at kunne krystallisere. Hertil kræves yderligere fordampning, og derfor pumpes 

tyksaften nu over i nogle store kogeapparater. For at sætte gang i krystalliseringen tilsættes små 

sukkerkrystaller (Flormelis) […] Indholdet i kogeapparatet er nu en grød af sirup og 

sukkerkrystaller, kaldet fyldmasse, som pumpes over i store centrifuger. Her slynges den brune 

sirup væk fra de hvide sukkerkrystaller, som tømmes ud fra bunden af centrifugen. Processen med 

kogning og centrifugering sker i flere omgange, og den er først færdig, når der ikke længere kan 

udvindes sukker af fyldmassen. […] Når sukkeret kommer ud af centrifugerne, er det stadig lidt 

fugtigt. Det skal tørres med varm luft, før det transporteres over i store sukkersiloer. […] 

Bager- og Konditor informationsportal www.bager-kim.dk [2003] 

 

SugarText-DA 7 

Når roedyrkerne leverer roerne til fabrikken, bliver læsset først vejet. Der tages en prøve for at 

bestemme roernes renhed og sukkerindhold. Derefter tippes roerne af i et depot og føres videre ind 

til roevasken, hvor jord, sten og snavs skylles væk. Nu skæres roerne i tynde snitter og føres hen til 

et diffusionsapparat, hvor der anvendes 70° varmt vand til at trække sukkeret ud af roen. En times 

tid senere er der kun 0,2% sukker tilbage i roesnitterne, der nu sorteres fra og anvendes til 

dyrefoder/roemasse. Det sukker der er udvundet af roen, er en såkaldt råsaft med omkring 15% 

sukker, men også 1-2% urenheder, der skal fjernes. […] Først blandes læsket kalk i råsaften - det 
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udfælder en del urenheder og virker steriliserende. Dernæst tilsættes kuldioxid, og bobleprocessen 

får kalken til at binde urenheder til sig og synke til bunds. Saften sendes nu gennem store filtre, 

hvor kalken filtreres fra. […] [Saften inddampes herefter til tyksaft og kogeprocessen påbegyndes]. 

Indholdet fra kogeapparaterne, sirup og sukkerkrystaller, kaldet fyldmasse, pumpes over i store 

centrifuger, hvor den brune sirup slynges væk fra de hvide sukkerkrystaller, der samler sig i bunden 

af centrifugen. […] Processen gentages flere gange og er først færdig, når der ikke længere kan 

udvindes sukker af siruppen. [...] Når sukkeret kommer ud af centrifugen er det stadig lidt fugtigt. 

Det skal derfor tørres med varm luft, før det transporteres over i de store sukkersiloer. 

 

Sugar Production, Danisco’s web site: http://www.daniscosugar.com/default.asp?sprak=2  

[tidligere http://www.daniscosugar.com/dk/sugar/manufact2.asp] 

 

SugarText-DA 8 

Ved fremstilling af sukker fra sukkerrør og sukkerroer bliver plantematerialet vasket og findelt, 

sukkeret ekstraheret og den resulterende sukkersaft renset og inddampet, og endelig bliver sukkeret 

isoleret og tørret. […] I Danmark er vask af sukkerroer et vigtigt indledende trin, og selve 

ekstraktionen af sukker fra roesnitterne foretages i skråtstillede diffusionstrug, hvor snitterne møder 

vand af stigende temperatur op til 72°C. De Danske Sukkerfabrikker […] optimerede denne proces, 

så kun 2% af sukkeret ikke ekstraheres. Den efterfølgende rensning af sukkersaften foregår med 

læsket kalk, der gør saften basisk, så monosaccharider nedbrydes, og ikke-sukkerbestanddele fældes 

som calciumsalte. Herefter bliver overskuddet af calcium udfældet som calciumcarbonat vha. 

kuldioxid. For at forhindre Maillardreaktioner og brun misfarvning […] tilsættes svovloxid. 

Herefter inddampes den såkaldte tyndsaft til tyksaft. Endelig isoleres sukkeret ved udkrystallisation 

fra tyksaften ved sukkerkogning. Sukkeret isoleres i en meliscentrifuge, idet trinvis gentagelse af de 

sidste procestrin med modersirup fra centrifugeringen sikrer maksimalt udbytte. Ved gentagen 

krystallisation af sukker, som regel fra anden udfældning fra tyksaften, fremstilles raffinade, dvs. 

sukker af en højere renhed end normalt. 

Den Store Danske Encyklopædi: Sukker – Fremstilling  

 

SugarText-DA 9 

Ved ankomsten bliver roerne styrtet ned i et depot, og ved hjælp af vand skylles de videre gennem 

en rende ind på selve fabrikken. […] Inde i fabrikken bliver roerne vasket rene inden de skæres i 
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lange tynde strimler. Disse blandes med varmt vand, så sukkerindholdet opløses og trænger ud i 

vandet. […] [V]andet [har] nu fået et sukkerindhold på 15%, men det indeholder også forskellige 

urenheder, som skal fjernes. Derfor tilsættes læsket kalk, der binder urenhederne. Bagefter bliver 

kalken filtreret fra, og den rensede saft inddampes, så det meste af vandet forsvinder. […] Men der 

skal fjernes endnu mere vand, før sukkeret kan udvindes. Det sker ved en opvarmning i undertryk, 

så saften allerede koger ved 80°C […] Under kogningen bliver den sukkermættede tyksaft tilsat 

flormelis i ganske små mængder [...]. Flormelis består af mikroskopiske korn, som sukkeret danner 

krystaller omkring. Efter kogningen er der noget sirup tilbage, som bliver fjernet fra sukkeret i en 

centrifuge. Kogning og centrifugering gentages et par gange for at få mere sirup ud af sukkeret, men 

det er ikke muligt at fjerne alt på denne måde. Derfor sprøjter man vand på sukkeret under den 

sidste centrifugering, og hermed bliver det helt hvidt. Det hvide sukker bliver tørret og pakket eller 

lagt i silo for senere salg. 

K. Boldt [1983] Sukker – et naturprodukt, Skarv Nature Publications, Holte 

 

SugarText-DA 10 

Under indsvømningen på vej til roevasken frasorteres sten, roeblade og andet. I roevasken renses 

roerne for jord idet de gnider mod hinanden og mod stålarmene i vasken. Armene fører roerne 

fremad i vasken, og de rene roer transporteres til snittemaskiner, hvor de skæres i stykker. Snitterne 

føres videre til diffusionstrugene, hvor sukkeret trækkes ud af roesnitterne, ved hjælp af vand. […] 

Sukkeret findes i roens cellesaft. Når cellerne er sprængt ved opvarmning, kan sukkeret vandre eller 

diffundere ud i det omgivende vand. […] Råsaften er ikke ren og skal derfor renses. Dette foregår 

ved hjælp af kalkning. [...] Det brændte kalk læskes i en læsketromle til en fin og hvid kalkmælk 

(Ca(OH)2), der går gennem nogle filtre over i forkalkningskarret, hvor det blandes med saften. 

Kalken bevirker, at urenhederne samles, og den kalkede saft pumpes over i saturationskedlerne, 

hvor man tilsætter den kulsyre, der blev dannet i kalkovnen. Her i saturationsbeholderne udfældes 

kalken igen (Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O) i form af fint slam, og slamsaften sendes derefter 

gennem filtre. Filtreringen gentages, og efter at saften er blevet tilsat svovldioxid SO2, har man fået 

tyndsaft, der indeholder ca. 14% sukker. Tyndsaften pumpes til fordampstationen, hvor saften 

koncentreres. Fordampningen foregår i flere trin, og når saften har været gennem hele systemet i 

fordampapparatet (flerelegemeapparatet), er den blevet til tyksaft, som indeholder ca. 70% sukker. 

En separator fjerner de sidste urenheder, og tyksaften går derpå videre til kogning. Når saften er 

tilstrækkelig koncentreret, vil sukkeret udkrystallisere. Processen fremmes ved at tilsætte flormelis 
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(125 g til 50 tons sukkerkog). Den færdigkogte fyldmasse er en grødet blanding af sukkerkorn og 

sirup. [...] Fyldmassen går derpå til midlertidige opbevaringsbeholdere (maicherne), før den går til 

centrifugerne. Fra maicherne tappes fyldmassen ned i centrifugerne, hvor den tynde sirup slynges 

fra. Tilbage bliver det færdige sukker, som tørres og transporteres over i siloerne. Herfra går 

sukkeret til pakkerierne.  

Helle Askgaard & Bodil Støvring, Sukker, produktion, økologi og samfund, Systime, København 

1983 

 

SugarText-DA 11 

Når roedyrkerne leverer roerne til fabrikken, bliver læsset først vejet. Der tages en prøve for at 

bestemme roernes renhed og sukkerindhold, hvorefter jord, sten og snavs skylles væk under 

roevasken. Derefter skæres roerne i tynde snitter og føres hen til et diffusionsapparat, som er 

udviklet og patenteret omkring 1950, hvor der anvendes 70°C varmt vand til at trække sukkeret ud 

af roen. En times tid senere er der kun ca. 0,2% sukker tilbage i roesnitterne, der nu sorteres fra og 

anvendes til dyrefoder/roemasse. Det sukker, der er udvundet af roen, indeholder omkring 15% 

sukker, men også 1-2% urenheder, der skal fjernes. Først iblandes læsket kalk – det udfælder en del 

urenheder og virker steriliserende. Dernæst tilsættes kuldioxid, og bobleprocessen får kalken til at 

binde urenheder til sig og synke til bunds. Saften sendes nu gennem store filtre, hvor kalken filtreres 

fra. Den kalk, der bliver tilbage i filtret, presses tørt og sælges som jordforbedringsmiddel til 

landbruget. Tilbage er en væske, som skal inddampes, hvilket sker over flere omgange i 

fordampningskar og kogeapparater. Til at sætte gang i krystalliseringen anvendes små 

sukkerkrystaller – flormelis. Blot 100 g er tilstrækkeligt til at give 20-25 tons sukker. Indholdet fra 

kogeapparaterne, sirup og sukkerkrystaller pumpes over i store centrifuger, hvor den brune sirup 

slynges væk fra de hvide sukkerkrystaller, der samler sig i bunden af centrifugen. Processen 

gentages flere gange og er først færdig, når der ikke længere kan udvindes sukker af siruppen. 

Tilbage er et tyktflydende produkt, melasse, der anvendes til dyrefoder og som råvare i gær- og 

spritproduktion. Når sukkeret kommer ud af centrifugen tørres det, før det transporteres over i de 

store sukkersiloer, som tømmes gradvist efterhånden som sukkeret sælges. 

Birgitte Rønnow. Sukker – mere end sødme. Biokemisk Forening. Publikationer: 

http://www.biokemi.org/biozoom/2004_1/bz_0104g.htm 
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SugarText-DA 12 

Roerne aflæses direkte ned i roedepotet, som kan være en betonbeholder med lodrette vægge eller et 

overfladedepot. U1nder aflæsningen til et grubedepot styrtes roerne ned over et mobilt 

prøvetagningssystem. Gennem en spalte falder et antal roer ned på et transportbånd, der fører roerne 

videre til et aggregat, der udtager en delprøve på ca. 30 kg, mens resten af roerne fra båndet går ned 

i roedepotet. [...] Fra roedepotet skal roerne transporteres ind i fabrikken, enten ved tør eller våd 

transport. Ved tør transport opnår man bl.a. udlugningen og dermed tab af sukker bliver mindre. Til 

gengæld får man ikke fjernet ret mange lette og tunge urenheder inden vask. […] Ved våd transport 

kan roerne spules med (eventuelt fjernstyrede) vandkanoner […] til fabrikken i et system af svagt 

hældende svømmerender.  […] Sten og noget grus synker til bunds og udtages i stenfang (med 

øsehjul eller tromler). Græs, dvs. alle plantedele som ukrudt, roeblade m.v. flyder ovenpå og fiskes 

af i et græsfang. Afhængig af niveauforskellene i fabriksanlægget glider eller pumpes roerne ind i 

vasken, over en rist, hvor transportvand med urenheder skilles fra. Det går gennem et 

(roe)spidsfangeranlæg og renses ved sigtning og flotation, fx i en Robertsigte. Her skilles de letteste 

dele som græs o.l. fra roer og roedele, der går tilbage i råvaretilførslen, mens sten og grus falder til 

bunds. Det således rensede transportvand sendes til sedimentation i jordbassiner. Selve roevasken 

kan efter våd transport bestå af et flerdelt, aflangt, åbent kar, hvori en omrører med vingeformede 

skovle dels rører rundt i roerne, dels transporterer dem fremad. Skyllevandet strømmer i modstrøm 

med roerne, og tilbageværende jordpartikler skylles ud gennem sibunde. Med mellemrum tømmes 

jorden ud gennem bundpropper […]. Ved hjælp af en kopelevator eller et transportbånd sendes de 

vaskede roer ind til en puffertank, der kan indeholde roer nok til en halv times drift af 

snittemaskinerne. […] [Fra puffertanken] går de rensede roer nu til en eller flere snittemaskiner, 

enten horisontal- eller tromlesnittemaskiner. I den vertikale snittemaskine […] synker roerne ved 

egen vægt ned på en vandret roterende snitteskive med 20-30 knivkasser. [...] [Roesnitterne 

ekstraheres herefter for saccharose i DDS-diffusøren.] De friske snitter fyldes i fra oven i apparatets 

nedre ende […] og de tages efter udlugning ud ved hjælp af et øsehjul, anbragt i den øvre ende. 

Øserne er perforerede, således at vandet, som hæfter på roesnitterne, kan løbe tilbage i truget. 

Vandet til ekstraktionen tilsættes umiddelbart før øsehjulet, der fjerner de udlugede snitter, som 

presses. Pressevandet, som indeholder sukker, tilsættes på det sted i truget, hvor 

sukkerkoncentrationen svarer til pressevandets. Råsaften forlader diffusøren gennem en af skrabere 

renset si, anbragt i væggen i apparatets lave ende. [...] Resultatet af diffusionen er råsaft og 

udludede snitter, roeaffald. Roeaffaldet forlader diffusøren med et tørstofindhold på ca. 6% og med 
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et meget lavt sukkerindhold [...]. [Råsaften] forlader diffusøren som en grå, opaliserende og 

temmelig viskøs væske med en af roernes sukkerindhold afhængig tørstofkoncentration på 12-17%. 

[…] [Urenhederne i råsaften fjernes ved kalkning og efterfølgende saturation.] [...] Råsaften sendes 

ind i den ene ende [af for-kalkeren] og tages ud i den anden, hvor kalken tilsættes. Kalken bevæger 

sig altså i modstrøm med råsaften [...]. [Herefter] går saften via et overløb videre til den kolde 

hovedkalkning. [...] Der tilsættes læsket kalk til en alkalitet svarende til 0,5% calciumoxyd. Efter 

opvarmning i forvarmere til 85 °C med damp fra kogeapparatet eller fra 4. eller 5. trin af 

tyndsaftinddamperen følger den varme hovedkalkning under 5-10 minutters henstand efter 

tilsætning af kalkmælk op til en endelig alkalitet, der svarer til 0,85% calciumoxyd (på roebasis), 

især for at nedbryde invertsukker. De af urenhederne dannede bundfald kan derpå frafiltreres […] I 

første saturationskedel indblæses carbondioxyd til et pH på 10,8 svarende til 0,08% calciumoxyd, er 

nået, hvorefter første filtrering foretages i store rammefilterpresser, på specialfiltre eller i posefiltre 

[…].  Den filtrerede saft genopvarmes til 85°C og underkastes i anden saturationskedel en ny 

saturation. [...] Efter saturationerne går saften til separation af faste stoffer, fx i posefiltre eller 

tyknere. […] Den carboniserede saft presses gennem filtrene […] Vaske- eller skyllesaft fra den 

ovenfor liggende beholder pumpes […] ind i filtrene, men altså i modsat retning af før. 

Filterkagerne falder herved ned i bunden af beholderen og […] ned i en slambeholder, hydroforen. 

[Den rensede tyndsaft inddampes herefter til tyksaft og kogeprocessen påbegyndes. Herved dannes 

en fyldmasse bestående af sukkerkrystaller og en omgivende modersirup. Sukkerkrystallerne 

adskilles fra modersiruppen ved centrifugering.] Ved en bestemt omdrejningshastighed (ca. 200 

omdr. per minut) lukkes fra 500 til 1750 kg fyldmasse ind i tromlen. Med stigende 

omdrejningshastigheder passerer modersiruppen ud gennem den perforerede tromle, samles i 

bunden af kappen og løber ud som afsving. […]  Ved melisproduktionen åbnes efter afslyngning af 

melassen for en dæksaft, der påsprøjtes sukkerlaget fra dyser i centrifugens indre, således at 

krystallerne skylles. […] Efter afslyngning af dæksaften vaskes på samme måde med 65-70 °C 

varmt vand. Under afslyngning af vandet er omdrejningshastigheden vokset til over 1000 omdr. per 

minut. Efter centrifugeringens afslutning stødes sukkeret nedenud af centrifugen. […] 

[Efterprodukter centrifugeres principielt på samme måde, men ved højere omdrejningshastigheder 

og over længere tid.] Tørringen af sukkerkrystallerne starter i centrifugerne [...] [og] fortsætter 

traditionelt i en tørretromle [...]. Det tørrede produkt underkastes efter afkøling ved fald gennem 

kold luft en sigtning og føres til lagring og eftertørring  på silo med luftgennemblæsning.  

P. E. Andersen  [1998] ”Introduktion til vore levnedsmidler” Bind 4 
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SugarText-DA 13 

Roelæssene aflæsses i roedepotet, hvorfra de med en kraftig vandstråle fra en vandkanon spules hen 

i en transportrende. I denne rende ”svømmer” roerne i en vandstrøm mod videre behandling. 

Roedepotet kan rumme op til 10.000 tons roer svarende til 2 døgns forbrug. Under aflæsningen i 

roedepotet opfanges en prøve på ca. 40 kg snavsede roer. [...] Fra roedepotet pumpes roer og vand 

op i en rende, hvor sten og græs mekanisk frasorteres, før roerne løber ind i roevasken. I roevasken 

renses roerne for vedhængende jord. Svømmevand og vaskevand – ca. 30 millioner liter i døgnet – 

pumpes i en 8 km lang betonrørsledning til ufrugtbare strandarealer. [...] I saftstationen udvindes 

den sukkerholdige saft af roerne. Roerne skæres først i tynde snitter. Derpå transporteres de 

igennem et såkaldt diffusionsapparat, hvori sukkeret trækkes ud af snitterne ved hjælp af varmt 

vand. [...] Saften, der forlader diffusionsapparatet, indeholder ca. 14 % sukker, men også forskellige 

urenheder, som fjernes ved hjælp af kalk før viderebehandling. Kalken binder urenhederne og 

filtreres fuldstændigt fra, hvorefter den anvendes af landmændene som gødningskalk. [...] Den nu 

klare, lysegule saft ledes til et fordampningsanlæg, hvor ca. 75% af saftens vægt fjernes som 

vanddamp. Der bortdampes således ca. 5 millioner liter vand i døgnet. Saften fra 

fordampningsanlægget indeholder ca. 70% af sukker. Den ligner sirup og kaldes tyksaft. For at 

sukkeret kan udkrystalliseres er det nødvendigt, at der fjernes mere vand fra tyksaften. Det sker 

under vacuum i store kogeapparater. Herved dannes sukkerkrystallerne, medens vandet fordamper. 

Kogningen fortsættes, indtil apparatet er passende fyldt med krystaller, der flyder i sirup. 

Sukkerkrystallerne centrifugeres herefter fra siruppen i automatiske centrifuger. Kogning og 

centrifugering sker i flere omgange. Efter sidste centrifugering fremkommer en sirup med lavt 

sukkerindhold, som kaldes melasse. [...] [Sukkeret] tørres [...] og er nu klar til oplagring eller 

pakning]. I pakkeriet pakkes sukkeret i papirsække eller formes og presses til styk-sukker, 

mokkasukker, hugget krystal, form krystal og andre varer til eksport.   

Saxkjøbing Sukkerfabrik, brochure De Danske Sukkerfabrikker, ukendt årstal. 

 

SugarText-DA 14 

På fabrikken udtages først en prøve af roerne, sukkerindholdet afgør betalingen. Når roerne er 

spulet med højt vandtryk, svømmes de ind på fabrikken og snittes som pommes frites. Ved 70 

grader trækkes sukkeret ud af roesnitterne. Sukkersaften indeholder 15 procent sukker og renses ved 

hjælp af læsket kalk og kulsyre. Den lysegule tyndsaft inddampes til tyksaft med 70 procent 
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sukkerindhold. Tyksaften pumpes videre til store kogeapparater. Ved tilsætning af flormelis sætter 

sukkeret korn og udkrystalliseres. Massen består nu af 40 procent sukkerkrystaller og 60 procent 

sirup. Sukkermassen er nu én tyk, brun grød, som centrifugeres og deles i hvidt sukker og brun 

sirup. Til sidst tørres sukkeret og fyldes i silo. 

AB COOL leverandør af køle- og klimaanlæg til industri, detail og offentlige institutioner  

http://www.abcool.dk/sw147.asp  

 

SugarText-DA 15 

Roerne transporteres til fabrikkerne pr. lastbiler, jernbane eller på selskabets egne smalsporbaner. 

Aflæsningen på fabrikkerne foregår hovedsagelig ad mekanisk vej, ligeledes prøvetagning for 

bestemmelse af smudsprocent og – fra 1958 – sukkerindhold. [...] [Herefter vaskes roerne og skæres 

til snitter.] Til udvinding af sukkersaften af roesnitterne benyttes et langt, skråtstillet trug, 

hvorigennem snitterne transporteres af perforerede sneglevindinger. [...] [Herefter renses og 

inddampes saften.] Af sukkersaften koges 3 produkter, hvoraf l. og 2. produkterne efter automatisk 

dækning med sirup, smeltesaft og vand forlader fabrikken som hvidtsukker. Det 3. og sidste produkt 

føres tilbage til sukkersaften og indgår således påny i produktionen af l. og 2. produkterne.  

Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker [1960] ”Dansk sukker – industri og produktion” 

 

 

SugarText-DA 16 

Når roerne er høstet, transporteres de til sukkerfabrikkerne. [...] Når roelæsset er blevet vejet, tippes 

roerne i et depot. Herfra transporteres roerne til roevasken, hvor sten og grus fjernes. For at sukkeret 

kan udvindes, skæres roerne i snitter, der ligner pommes frites. For at få sukkeret ud af roerne 

overskylles roesnitterne med 70 grader varmt vand. Når alt sukkeret er udvundet, anvendes den 

resterende roepulp til fremstilling af bl.a. foder. Den varme sukkersaft, råsaften, indeholder nu ca. 

15 procent sukker, men samtidig 1-2 procent urenheder (ikkesukker), som fjernes ved hjælp af kalk. 

Sukkersaften er nu lysegul og kaldes tyndsaft. I en fordamper koges vandet væk, så saften bliver 

tykkere. Nu kalder vi saften for tyksaft. Den indeholder ca. 70 procent sukker. Tyksaften pumpes 

herfra videre til store kogeapparater. Under krystalliseringen dannes små sukkerkrystaller i saften. 

Herefter skal den tykke brune grød, som vi nu kalder fyldmasse, centrifugeres. I centrifugen 

adskilles det hvide sukker og den brune sirup. Siruppen går tilbage til de store kogeapparater og 
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koges igen, til der ikke kan udvindes mere hvidt sukker.  Det restprodukt, der er tilbage, når 

sukkeret er udvundet, kaldes melasse. […] Til sidst tørres sukkeret og fyldes i silo. 

Fabriksbrochure Nakskov, Danisco Sugar HR & Communications Oktober 2002 
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BILAG IV - De franske sætninger med markering af de infinitte verbaler 
 
Perfektum participium 
Præsens participium 
Gerundium  
 

1.1 Une fois propres, les betteraves sont découpées en fines lanières appelées "cossettes". 
1.2 Au terme de cette étape, on obtient un liquide chargé de sucre et des cossettes "épuisées" 

appelées "pulpes" utilisées pour l'alimentation animale. 
1.3 Le jus sucré obtenu doit être nettoyé de ses impuretés. 
1.4 On emploie pour cela du lait de chaux et du dioxyde de carbone qui forment des précipités 

retenant ces impuretés. 
1.5 Le mélange filtré produit un jus sucré clair et propre, constitué de 13 % de sucre et 87 % 

d'eau. 
1.6 Porté à ébullition dans des chaudières successives, le jus sucré se transforme 

progressivement en sirop contenant environ 65 % de saccharose. 
1.7 On obtient alors un sirop coloré contenant une multitude de cristaux en suspension appelé 

"masse cuite". 
1.8 La masse cuite est acheminée dans des turbines tournant à grande vitesse. 
1.9 Lavé par pulvérisation d'eau et de vapeur, recueilli et séché par de l'air chaud puis refroidi, le 

sucre est enfin prêt à la consommation et stocké en attendant son conditionnement et son 
expédition vers les lieux de vente. 

 
2.1 Pour cela les betteraves prélevées sont lavées triées et décolletées. 
2.2 On obtient à une extrémité du diffuseur un jus de diffusion contenant 13-14 % de sucre et 2 

% d’impuretés, et à l’autre extrémité les cossettes épuisées en sucre (qui prennent le nom de 
pulpes, utilisées après déshydratation pour l’alimentation animale). 

2.3 Pour débarrasser le jus sucré de ses impuretés, on utilise de la chaux provenant du chauffage 
intense de pierres calcaires. 

2.4      c'est la "carbonatation", qui provoque la précipitation de la chaux (sous forme de carbonate 
de chaux), entraînant avec elle les impuretés. 

2.5 Les impuretés ainsi précipitées sont séparées par décantation ou sur des filtres. 
2.6 On obtient d'une part un jus limpide contenant le sucre ("jus clair") et d'autre part le 

carbonate de chaux contenant les impuretés ("écumes"). 
2.7 Le jus filtré ou "jus clair" contient environ 85 % d'eau et 15 % de matières sèches, dont 14 

% de sucre. 
2.8 Le jus est porté à ébullition en passant à travers des tubes chauffés par de la vapeur. […] 
2.9 Le sirop termine sa concentration dans des chaudières ou "cuites" fonctionnant toujours sous 

vide pour éviter une caramélisation trop intense. 
2.10 Une étape de malaxage permet d'achever le grossissement des cristaux tout en refroidissant 

l'ensemble. 
2.11 On sépare les cristaux du sirop non cristallisé par essorage dans une grosse centrifugeuse 

("turbinage") qui tourne à 1500 tours/minute. 
2.12 En vaporisant alors de l'eau chaude dans les centrifugeuses, on parvient à chasser le sirop 

coloré qui adhère à chaque cristal de sucre (opération de clairçage).  
2.13 Les cristaux de sucre sortant de ce premier cycle cristallisation/turbinage ou premier "jet" 

sont naturellement blancs. 
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2.14 Le produit obtenu est du sucre blanc n°2. 
 
3.1 Une fois arrachée, la betterave continue de vivre sur ses réserves en consommant son sucre. 
3.2 Elles tombent ensuite dans le coupe-racines qui les découpe en fines lanières assez rigides, 

appelées cossettes.  
3.3 Acheminées sur tapis roulant, les cossettes sont immergées dans un diffuseur, où elles sont 

transportées en sens inverse d’un courant d’eau chaude qui s’enrichit du sucre qu’elles 
contiennent. 

3.4 Le jus de diffusion est un liquide bleu-noir contenant environ 84% d’eau, 13 à 14% de sucre 
et 2 à 3% d’impuretés organiques ou minérales. 

3.5 Une fois filtré, le jus débarrassé des impuretés passe dans une série de chaudières, appelées 
caisses d’évaporation ou évaporateurs.  

3.6 Le sirop jaune-brun, concentré en sucre qui sort de la dernière caisse d’évaporation est 
envoyé dans d’énormes chaudières appelées ”cuites” où commencent la concentration et la 
cristallisation.  

3.7 La cristallisation permet d’obtenir des cristaux de sucre pur et de concentrer les impuretés 
dans un sirop, appelé eau mère. 

3.8 La masse cuite et pâteuse formée de cristaux enrobés de sirop coloré est déversée, à la sortie 
de la chaudière, dans un bac de malaxage pour la faire descendre en température.  

3.9 En refroidissant, les cristaux arrêtent de grossir. 
 
4.1 Elles sont alors lavées par pulvérisation d'eau à haute pression puis débitées en fines 

lamelles appelées cossettes.  
4.2 Versées dans un grand tambour cylindrique appelé diffuseur, les cossettes voyagent à 

contre-courant d'un flux d'eau chaude.  
4.3 Ce procédé a pour effet de libérer le sucre contenu dans les cossettes. 
4.4 A l'autre extrémité, les cossettes ne contenant quasi plus de sucre sont pressées pour enlever 

l'excédent d'eau.  
4.5 Elles forment ainsi les pulpes de betteraves utilisées spécialement pour l'alimentation du 

bétail.  
4.6 Le jus obtenu après diffusion contient une grande quantité de sucre, mais également des 

impuretés. 
4.7 L'évaporation du sirop, appelé sirop dense, se prolonge dans des appareils à cuire. 
4.8 La matière ainsi obtenue est un mélange de cristaux et de sirop, appelé 'masse-cuite'. 
 
6.1 Récoltées dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la sucrerie, les 

betteraves sont stockées, puis acheminées vers le lavoir. 
6.2 Les betteraves sont découpées en fines lanières appelées ''cossettes''.  
6.3 Par diffusion à contre courant dans de l'eau chaude, on obtient un jus sucré contenant 

environ 13% de sucre et 3% d'impuretés.  
6.4 Les cossettes épuisées donnent les pulpes, utilisées traditionnellement dans l'alimentation du 

bétail. 
6.5 on provoque ainsi un précipité de carbonate de chaux, éliminé par filtration, qui entraîne la 

plupart des impuretés.  
6.6 Après 2 cycles successifs, on obtient un jus épuré et des écumes de filtration, utilisées en 

amendement calcaire dans les champs.  
6.7 Le jus épuré est concentré dans une série d'évaporateurs, pour aboutir à un sirop contenant 

65% de sucre.  
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6.8 Par cuisson sous vide, on obtient une masse de cristaux de sucre baignant un sirop coloré par 
des impuretés résiduelles.  

6.9 Après turbinage dans des essoreuses centrifuges, le sucre blanc dit "de 1er jet" est séparé, 
puis lavé par pulvérisation de vapeur.  

6.10 Le sucre encore contenu dans l'eau rejetée par la turbine est également extrait après 2 
nouveaux cycles de cristallisation et turbinage, pour donner des sucres dits de 2e et 3e jet, 
qui sont recyclés. 

 
7.1 Le sucre est extrait par diffusion, dans en appareil travaillant en continu, de la racine 

découpée en cossettes. 
7.2 Les cossettes épuisées, ou «pulpes», sont séchées pour l’alimentation du bétail. 
7.3 Le jus épuré est concentré par évaporation à multiple effet, donnant un sirop qui, soumis à 

une cristallisation méthodique sous vide, fournit du sucre blanc et de mélasse. 
 
8.1 Additionné d’une certaine quantité de chaux, qui le fait floculer, ce jus est partiellement 

neutralisé par du gaz carbonique, pour former un précipité de carbonate de calcium très fin, 
que l’on élimine par filtration. 

8.2 Un turbinage sépare les cristaux du liquide appelé « égout », et un lavage à l’eau où la 
vapeur donne du sucre blanc.  

8.3 Les égouts provenant de la centrifugation de la masse cuite et de ce lavage sont à nouveau 
concentrés et cristallisés pour fournir un deuxième jet de sucre.  

8.4 Le dernier égout, incristallisable, constitue la mélasse, utilisée comme source d’autres 
produits.  

8.5 Le sucre cristallisé ainsi obtenu est soit utilisé directement, soit livré aux raffineries 
pour être amené sous une forme plus présentable. 

 
9.1 Il en sort un "jus vert" contenant 16 % de sucre et des pulpes utilisées en alimentation du 

bétail. 
9.2 Le jus épuré contenant 16 % de sucre est concentré dans la phase suivante jusqu'à 55 %, par 

ébullition, c'est l'évaporation.  
9.3 Le jus obtenu est le sirop.  
9.4 L'énergie utilisée est la vapeur. Le sirop est à nouveau concentré jusqu'à sursaturation pour 

pouvoir être cristallisé.  
9.5 Il est donc envoyé dans des chaudières appelées "cuites" où la concentration et la 

cristallisation vont être effectuées.  
9.6 Au stade de la sursaturation, un cristal plongé dans le sirop se met à grossir. 
9.7 Cet égout récupéré contient encore beaucoup de sucre. 
9.8 Le sucre blanc obtenu est séché, refroidi et stocké avant expédition. 
 
10.1 Le sucre a la propriété de traverser les parois des cellules des cossettes plongées dans l'eau 

chaude (…). 
10.2 Elles forment les pulpes de betteraves utilisées principalement pour l'alimentation du bétail.  
10.3 Le jus obtenu après diffusion contient une grande quantité de sucre, mais également des 

impuretés. 
10.4 A ce stade, le jus, devenu limpide, contient 12 à 13% de sucre.  
10.5 L'installation d'évaporation est constituée d'une série de colonnes groupées en "corps 

évaporateurs". 
10.6 L'évaporation du sirop, appelé sirop dense, se prolonge dans des appareils à cuire. 
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10.7 La matière ainsi obtenue est un mélange de cristaux et de sirop, appelé "masse-cuite". 
10.8 Les sucres de 2ème et 3ème jets sont refondus et mélangés au sirop dense provenant de 

l'évaporation pour constituer, après cristallisation et centrifugation, du sucre de 1er jet. 
 
11.1 On recueille à la sortie les cossettes épuisées sous forme de pulpe et le jus sucré d'autre part. 
11.2 Celui-ci, en se reposant, entraîne les impuretés.  
11.3 Le jus soutiré est ensuite «  filtre » pour le clarifier et en extraire, par lavage à l'eau du 

résidu, le sucre récupérable que ce dépôt contient encore. 
11.4 On utilise soit des filtres-presses, soit des décanteurs à la sortie desquels sont effectuées une 

ou deux carbonisations supplémentaires, puis une ultime filtration à l'issue de laquelle le jus 
accuse une pureté comprise entre 89 et 94 %, le reste est constitue par un résidu de matières 
sèches.  

11.5 La cristallisation consiste à éliminer la majeure partie de l'eau contenue dans le jus épuré, 
puis à le concentrer jusqu'à saturation et apparition des cristaux.  

11.6 On utilise de grandes chaudières appelées « cuites » ou « chaudières à cuire », fonctionnant 
à 80 °c, sous vide. 

11.7 Les cristaux, déjà incolores, baignent dans un mélange pâteux ou sirop désigné sous le nom 
d' « égout » ou « eau-mère». 

11.8 Il atteint par ébullition, sous vide, une concentration de 60 % de sucre qui se poursuit dans 
des malaxeurs, aidée par le refroidissement de la masse. 

11.9 Le sucre ainsi recueilli est lavé à l'eau et à la vapeur. 
 
12.1 Le sirop dense ainsi obtenu est séparé des cristaux par centrifugation. 
12.2 Le jus sucré ainsi extrait est épuré à la chaux et à l'anhydride carbonique avant d'être 

concentré par évaporation.  
12.3 Le sirop dense ainsi obtenu passe dans des appareils à cuire qui provoquent la cristallisation 

du sucre. 
 
13.1 Une fois les betteraves arrivées à l'usine, un échantillon est prélevé, pesé, nettoyé, puis 

repesé. 
13.2 Le matériel utilisé à cet effet est en principe constitué d'un trommel, d'un épierreur et d'un 

tapis balistique. 
13.3 Au cours de cette opération dite de diffusion, les cossettes sont expédiées dans un diffuseur 

où circule de l'eau chauffée à 70°C environ qui se charge en sucre en traversant les tranches. 
13.4 Ce processus dit d'épuration ou de purification se fait généralement par […] chaulage et 

carbonatation […]. 
13.5 Le jus filtré va ensuite subir une étape de décoloration.  
13.6 L'utilisation de la chaux entraînant une calcification du jus, l'élimination des ions calcium 

évite l'encrassage de l'équipement employé lors des étapes ultérieures d'évaporation et de 
cristallisation. 

13.7 Les cristaux obtenus sont lavés par pulvérisation d'eau (clairçage).  
13.8 L'eau obtenue après clairçage est également appelée égout riche.  
13.9 Les cristaux appelés aussi sucre de premier jet sont finalement séchés sous vide, puis 

stockés dans des silos. 
 
14.1 La sucrerie est approvisionnée par les cultures situées dans un rayon moyen de 30 à 40 km. 
14.2 Les betteraves propres sont envoyées dans des coupe-racines qui les débitent en lamelles 

appelées "cossettes". 
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14.3 Le jus obtenu contient la quasi totalité du sucre présent dans la betterave, et des impuretés 
(sels minéraux, protéines végétales, ...) éliminées par adjonction de lait de chaux, de gaz 
carbonique puis par filtrage.  

14.4 Le jus filtré contient environ 13% de sucre et 87% d’eau.  
14.5 Porté à ébullition, il traverse une série de chaudières et se transforme en sirop contenant 65 à 

70% de saccharose. 
14.6 cristallisé, le sirop se transforme en "masse cuite", formée de multiples petits cristaux en 

suspension dans un sirop coloré. 
 
15.1 Stockées dans un premier temps en bordure de champs, les betteraves sont ensuite chargées 

pour être acheminées vers les usines. 
15.2 Déchargées dans des caniveaux, les betteraves sont ensuite entraînées hydrauliquement vers 

l'atelier de lavage. 
15.3 Une fois lavées, elles sont transportées dans l'usine par un système de tapis.  
15.4 Les betteraves tombent dans des "coupe-racines" qui les découpent en fines lamelles, 

appelées cossettes.  
15.5 On obtient ensuite, d'une part, du jus sucré qui est extrait des cossettes par diffusion et, 

d'autre part, des pulpes correspondant aux cossettes après extraction du sucre. 
15.6 Pour éliminer ces impuretés, une opération est réalisée avec du lait de chaux qui fixe une 

partie de celles-ci en formant des sels insolubles dans l'eau. 
15.7 La cristallisation se généralise; de multiples petits cristaux enrobés dans un sirop, dont la 

couleur est due aux impuretés résiduelles, constituent alors la masse cuite. 
15.8 Ainsi refroidi, le sucre est tamisé. 
16.1 On obtient ainsi un "jus de diffusion" contenant 13-14% de sucre et les cossettes épuisées en 

sucre. 
16.2 Pour les éliminer, on utilise de la chaux provenant du chauffage intense de pierres calcaires.  
16.3 [L]es impuretés ainsi précipitées sont séparées par décantation ou sur des filtres.  
16.4 Le jus filtré contient environ 85% d'eau et 15% de matières sèches, dont 14% de sucre. 
16.5 [L]a force centrifuge des essoreuses sépare les cristaux de sucre blanc de la masse cuite, 

encore chargée d'impuretés. 
 
17.1 Les betteraves propres sont transportées jusqu'aux coupe-racines qui les découpent en fine 

lamelles appelé : cossette. 
17.2 On élimine les impuretés contenues dans le jus sucré, on le mélange à du lait de chaux qui 

précipite une partie des impuretés en formant avec elles du sel insoluble dans l'eau.  
17.3 Le jus de betteraves est ensuite additionné de gaz carbonique qui provoque la formation d'un 

précipite de carbonate de chaux entourant d'autres impuretés. 
17.4 Le sirop est ensuite amené à des chaudières travaillant sous vide. 
17.5 La masse cuite, d'aspect brunâtre, dont la température et de l'ordre de 80° C à la sortie de la 

chaudière, est déversée dans un bac de malaxage […] où, par agitation régulière, sa 
température est ramenée aux environ de 45°C, les cristaux se refroidissant achèvent de 
grossir aux dépens de ceux qui l'entoure. 

17.6 Le sucre cristallisé blanc sortant des centrifugeuses possède une teneur en eau de 2 % 
environ. 

 
18.1 Vidées de leur sucre, les cossettes sont appelées «pulpes» (…). 
18.2 Cette opération se fait par addition au jus sucré de chaux, puis de dioxyde de carbone, le jus 

carbonaté étant ensuite filtré. 
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18.3 Puis, ce jus dense est porté à ébullition dans une chaudière (ou cuite), fonctionnant sous vide 
partiel, à une température d’environ 70 °C, jusqu’à ce qu’il cristallise. 

18.4 La mélasse est l’égout résultant de la dernière cristallisation. 
 
19.1 Récoltées dans un rayon moyen de 25 km, les betteraves sont transportées jusqu'à la sucrerie 

par camion. […]  
19.2 Le camion, chargé de betteraves, passe sur une bascule (poids Brut) et repasse sur la même 

bascule à vide (poids net). 
19.3 Le déchargement des betteraves est effectué dans une fosse appelée « point fixe » et elles 

sont acheminées par bande transporteuse ou voie hydraulique vers le lavoir.  
19.4 Les betteraves arrivant au lavoir contiennent d’importantes quantités de terre, pierres, 

herbes, radicelles et feuilles de betteraves. 
19.5 Un séparateur utilisant la différence de densité permet d’éliminer les pierres et par flottation, 

les herbes. 
19.6 Les betteraves lavées sont acheminées par bande transporteuse jusqu'à un silo alimentant le 

(ou les) coupe-racines (…). 
19.7 Les couteaux entraînés par un disque de grand diamètre découpent les racines en fines 

lanières assez rigides appelées « cossettes ». 
19.8 Il s’agit d’un grand tambour de forme cylindrique, divisé en compartiments dans lequel les 

cossettes circulent à contre-courant avec de l’eau chaude à 70-80°C afin de dénaturer la 
membrane ectoplasmique des cellules. 

19.9 L’extraction du sucre par diffusion permet d’obtenir une solution diluée de couleur 
noirgrisâtre, opalescent à environ 15 % M.S. (ou 15° Brix). 

19.10 La filtration a pour but : D’obtenir un jus clair en retenant dans le filtre les impuretés 
précipitées par la chaux et adsorbées sur le carbonate de calcium.  

19.11 La filtration a pour but : De laver à l’eau le dépôt retenu par la filtration (tourteau ou 
écumes) pour en récupérer le jus sucré dont il est imprégné, dit « petit jus ». 

19.12 L’évaporation a lieu dans un évaporateur multiple effet (4 à 6 chaudières), sous pression 
pour les 4-5 premiers et sous vide pour le dernier, à environ 85° pour éviter la 
caramélisation du sucre, mais aussi pour utiliser au maximum l'énergie calorifique de la 
vapeur servant au chauffage. 

19.13 La cristallisation du sucre en usine est généralement réalisée en trois étapes appelées « jets 
». 

19.14 Le sirop est concentré et agité dans de grandes chaudières dites « cuites » fonctionnant sous 
vide partiel. 

19.15 Lorsque la sursaturation est atteinte, on provoque donc le grainage par introduction d’une 
quantité de sucre broyé bien calibré dispersés dans de l’alcool isopropylique.  

19.16 Ce grainage est suivi d’une période dite de maturation (maintien des conditions de 
sursaturation) qui dure 2 à 3 minutes afin de permettre la réorganisation de la masse cuite. 

19.17 Pour maintenir une sursaturation constante, on alimente en sirop tout en évaporant sous 
vide. 

19.18 La masse cuite est ensuite « essorée » par la force centrifuge développée par les turbines. 
19.19 Les « eaux-mères » ou « égouts pauvres» composés d'eau, de sucre et de quelques 

impuretés, contiennent encore beaucoup de sucre. 
 
20.1 La reprise des betteraves stockées et leur transport vers l'usine se fait par "voie hydraulique". 
20.2 Les cossettes sortant des coupe-racines sont acheminées dans un grand tambour de diffusion 

où se fait l'extraction par lessivage et par osmose du sucre contenu dans les cossettes. 
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20.3 Ces cossettes épuisées, appelées pulpes, sont pressées pour les débarrasser du maximum 
d'eau et permettre leur ensilage. 

20.4 Pour éliminer les impuretés, il faut soumettre le jus sortant de la "Diffusion" à une 
purification.  

20.5 Dans un "four à chaux", il est obtenu la chaux qui sera l'agent d'épuration employé. 
20.6 Le "jus chaulé" doit encore être soumis, dans des appareils à carbonater, à l'action du gaz 

carbonique récupéré par aspiration au sommet du "four à chaux" pour entraîner les 
impuretés les plus fines. 

20.7 La cuisson se poursuit jusqu'à l'obtention de la masse cuite composée des cristaux de sucre 
entourés de leur eau mère. 

20.8 Les "eaux mères" ou égouts composés d'eau, de sucre et de quelques impuretés, contiennent 
encore beaucoup de sucre. 

 
21.1 Les betteraves sont chargées sur les camions dans les plus brefs délais par une grue en 

veillant à prendre le moins de terre possible.  
21.2 Les betteraves chargées sont ensuite transportées vers l'usine soit par camion (le plus 

souvent) soit par chemin de fer. 
21.3 Les cossettes sont maintenant acheminées dans un tambour de forme cylindrique, le 

diffuseur, dans lequel elles voyagent à contre-courant d’un flux d’eau chaude portée à 75°. 
21.4 Le liquide d’extraction, appelé aussi jus de diffusion ou jus vert, est recueilli à la sortie du 

diffuseur. 
21.5 Le jus de diffusion, également appelé "jus vert" contient une grande quantité de sucre mais 

aussi beaucoup d’impuretés. 
21.6 A ce stade, le jus, devenu limpide contient de 12 à 13 % de sucre et est nommé "jus clair".  
21.7 Le jus clair contient encore d’une grande quantité d’eau qui sera évaporée dans l’installation 

d’évaporation constituée de plusieurs “corps de chauffe” chauffés avec de la vapeur à haute 
pression. 

21.8 La matière obtenue est un mélange de cristaux et de sirop appelé « masse-cuite ». 
 
22.1 A l’arrivée d’un camion de betteraves sur la bascule de la sucrerie, un échantillonnage 

représentatif de betteraves est prélevé, afin de mesurer le pourcentage de terre, de cailloux 
ou de corps étrangers accrochés aux racines et de déterminer le taux moyen en saccharose. 

22.2 L’étape suivante consiste à enlever le maximum d’impuretés que contient le jus de diffusion 
pour arriver à un sucre commercial titrant plus de 99% en saccharose. 

22.3 Le jus est alors concentré par mise en ébullition de l’eau ; cette opération menée dans des 
évaporateurs augmente la concentration en saccharose à 70%. 

22.4 La solution concentrée est alors envoyée dans des cristalliseurs équipés de malaxeurs où 
l’eau est évaporée par mise sous vide (…). 

22.5 Les cristaux de sucre ainsi récupérés sont séchés à l’air chaud, refroidis, tamisés et mis en 
stock dans des silos sous atmosphère inerte, car le mélange de poussières de sucre et d’air 
forme un magnifique explosif !  

22.6 La solution aqueuse séparée des cristaux (les eaux mères) contient encore de 30 à 50% de 
sucre sucré ; c’est la mélasse, qui est utilisée pour l’alimentation animale ou en distillerie. 

 
23.1 La force centrifuge des essoreuses sépare les cristaux de sucre blanc de la masse cuite, 

encore chargée d'impuretés. 
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24.1 A l'aide de jets d'eau et de bras métalliques, on arrive à retirer les restes de terres accumulés 
sur les betteraves. 

24.2 Les betteraves sont ensuite découpées par un coupe-racine où elles sont réduites en fines 
lanières appelées cossettes. 

24.3 L'étape de la diffusion va permettre de détruire cette membrane et de récupérer le sucre sous 
forme de jus appelé jus de diffusion. 

24.4 Après filtration de la solution, il reste une substance composée d'eau et de sucre. 
24.5 Le produit final obtenu est la mélasse. 
 
25.1 À peine récoltées par les « planteurs », les betteraves sont acheminées vers Cagny où 

commence alors la transformation avec le lavage comme première étape. 
25.2 Le sirop achève sa concentration et est cristallisé dans des appareils à cuire appelés 

« cuites ». 
25.3 Cette étape, très sensible et complexe, se termine dans des essoreuses centrifugeuses qui 

évacuent le sirop enveloppant encore les cristaux.  
25.4 Séché par de l’air chaud puis refroidi, tamisé, pesé, il est enfin transporté vers les ateliers de 

stockage et d’expéditions. 
 
26.1 Les betteraves sont découpées en fines lamelles appelées cossettes par des coupe-racines.  
26.2 La diffusion […] permet par osmose de faire passer le sucre contenu dans les cossettes dans 

l'eau tiède. 
26.3 Les cossettes épuisées, appelées pulpes sont récupérées pour l'alimentation du bétail. 
26.4 Les betteraves sont découpées en fines lamelles appelées cossettes par des coupe-racines.  
26.5 Le jus sucré arrivant dans cet atelier contient des impuretés (sels minéraux, matières 

organiques) qui vont être éliminées grâce au précipité provoqué par le lait de chaux 
(chaulage).  

26.6 Le gaz carbonique mélangé au jus chaulé provoque un précipité de carbonate de chaux 
insoluble qui retient les impuretés (carbonatation). 

26.7 L'évaporation […] permet l'élimination de l'eau (87%) contenue dans le jus sucré. 
26.8 La vapeur de la chaudière précédente servant à la chaudière suivante.  
26.9 Peu à peu le jus devient sirop.  
26.10 Le sirop obtenu est concentré dans des chaudières à cuire (appelées cuites) travaillant sous 

vide pour éviter la caramélisation.  
26.11 Amenée à sursaturation la masse cuite laisse apparaître des cristaux qui vont se généraliser. 
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BILAG V - De danske sætninger med markering af de infinitte verbaler 
 
Perfektum participium 
Præsens participium 
 

1.1 Saften ledes så igennem nogle specielle filtre, indeholdende poser af klæde, trukket ud over 
metalrammer. 

3.1 Roesnitterne, indeholdende de resterende 2% af sukkeret, fjernes nu som affald, der f.eks. 
bruges til dyrefoder. 

6.1 Indholdet i kogeapparatet er nu en grød af sirup og sukkerkrystaller, kaldet fyldmasse, som 
pumpes over i store centrifuger. 

7.1 Indholdet fra kogeapparaterne, sirup og sukkerkrystaller, kaldet fyldmasse, pumpes over i 
store centrifuger, hvor den brune sirup slynges væk fra de hvide sukkerkrystaller, der samler 
sig i bunden af centrifugen. 

12.1 De friske snitter fyldes i fra oven i apparatets nedre ende […] og de tages efter udlugning ud 
ved hjælp af et øsehjul, anbragt i den øvre ende. 

12.2 Råsaften forlader diffusøren gennem en af skrabere renset si, anbragt i væggen i apparatets 
lave ende. 

12.3 Der tilsættes læsket kalk til en alkalitet svarende til 0,5% calciumoxyd. 
12.4 De af urenhederne dannede bundfald kan derpå frafiltreres. 
12.5 I første saturationskedel indblæses carbondioxyd til et pH på 10,8 svarende til 0,08% 

calciumoxyd, er nået, hvorefter første filtrering foretages i store rammefilterpresser, på 
specialfiltre eller i posefiltre […]. 

12.6 Herved dannes en fyldmasse bestående af sukkerkrystaller og en omgivende modersirup. 
13.1 Roedepotet kan rumme op til 10.000 tons roer svarende til 2 døgns forbrug. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


