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På et udsnit af tavlen på Karl-G. Prasse – Skolen i Amataltal ses tallene forklaret:  
Tælleremse hedder ”comptine” på fransk og ”alamad n-alxarafan” på tuaregisk 

(foto: Ghabdouane Mohamed)  

 

Tuaregiske skolebøger 
 

- v/Karl-G. Prasse, æresmedlem af GtU. 
 

Efter afslutningen af GtU’s egnsudviklings- 
projekt i Amataltal, fase 3 (EiA3) kunne det være 
på sin plads at gøre status over produktionen af 
tuaregiske skolebøger under GtU’s projekter. Som 
det vil være mange bekendt, har det ligget 
undertegnede, der er specialist i tuaregisk sprog, 
stærkt på sinde at skabe et udvalg af tuaregiske 
skolebøger til alle klassetrin i underskolen i Niger. 
I projektperioden har jeg medvirket til udgivelsen 
af følgende publikationer: 
 

En Alfabetiseringsbog (Teghäre d-äkätab), 
oprindelig forfattet af INDRAP1-instituttet i 
Niamey, revideret af undertegnede + 
projektkoordinator Ghabdouane Mohamed, 
udgivet i 2007 af Cargo-Verlag. Begynderbog. 
 

En Regnebog (Ëlxisab), oprindelig forfattet af 
INDRAP-instituttet i Niamey, revideret af 
undertegnede + projektkoordinator Ghabdouane 
Mohamed, udgivet i 2011 af Cargo-Verlag. 
Begynderbog. 
 

En Eventyrbog (Imāyyän d-ëlqissäten) i Ayr-
dialekt, oprindelig indsamlet af Dagny Wahlström 
og Ghabdouane Mohamed + De katolske Søstre i 
Agadez, revideret af undertegnede + Ghabdouane 
Mohamed, udgivet i 2003 af Cargo-Verlag. 
 

                                                 
1 L’Institut National de Documentation, Recherche et 
Application Pédagogique = Det Nationale Institut for 
Dokumentation, Forskning og Anvendt Pædagogik, 
Niamey. 

 

En Nigers Historie (Ättarix ën-Nijer), redigeret af 
undertegnede i samarbejde med Ghabdouane 
Mohamed og forskellige andre medarbejdere i 
Niger, for tiden til evaluering i Niger hos den 
samme kreds af medarbejdere samt en 
medarbejder ved INDRAP, Elghamis Ramada, og 
hos Mellemøst-instituttet i Leiden (prof. H.J. 
Stroomer). 
 

Arbejdet med disse tre bøger er delvis finansieret 
gennem Danidas bevillinger til GtU. 
 

En samling Prosatekster i Hoggar-dialekt, 
læsbare i Niger og Mali, oprindeligt indsamlet af 
Charles de Foucauld for 100 år siden, 
retransskriberet af Karl-G. Prasse under 
medvirken af Akhmadou Jakal, udgivet i 2010 af 
Videnskabernes Selskab. Beskriver tuaregernes 
kultur i det 19. århundrede. 
 

En Digtsamling i Hoggar-dialekt, læsbar i Niger 
og Mali, oprindelig indsamlet af Charles de 
Foucauld for 100 år siden, retransskriberet af 
Karl-G. Prasse under medvirken af Akhmadou 
Jakal, udgivet i 2010 af Videnskabernes Selskab. 
Afspejler tuaregernes kultur i det 19. århundrede. 
 

Desuden er tidligere udgivet Prosa- og 

Poesisamlinger på nigeriske dialekter samt en 
grammatik i 4 bind over Hoggar-dialekten og en 
ordbog i 2 bind over Niger-dialekterne. 
 

Endelig er udgivet en Lærebog i tuaregisk for 

europæere, Karl-G. Prasse: Tuareg Elementary 
Course, i 22 lektioner + tuaregisk-engelsk og 
engelsk-tuaregisk vokabular (Leiden, 2010).  
 


