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Til minde om sprogforsker Karl-G. Prasse 
 

- af Madjid Allaoua 

- noter ved Jørgen Olsen. 

 
Denne artikel er en hyldest til Karl-G. Prasse og 

hans uvurderlige arbejde. Må han hvile i fred.1   
 

Prasse efterlod sig en omfattende produktion 

inden for berberiske studier, men også i mindre 

grad inden for den arabiske dialektologi, i 

særdeleshed den ægyptiske dialekt.  
 

Prasses arbejde har ikke alene en almen 

sprogvidenskabelig interesse, men udgør et solidt 

fundament til alt arbejde der særligt relaterer til 

transskribering2, standardisering og neologisme3, 

som det berberiske sprog har så hårdt brug for. 

Men mere herom senere.  
 

Han har ydermere ikke alene videreudviklet, men 

også fornyet tidligere berberologers omfattende 

arbejde om det berberiske sprog i almindelighed 

og tuaregisk i særdeleshed. Hans store værk ”le 

manuel de grammaire tuaregue” fortjener en 

særlig opmærksomhed. Dette værk er i 

virkeligheden mere end en håndbog om 

grammatik, men en grundig sprogvidenskabelig 

analyse af hele det berberiske sprog, der dækker 

over flere sprogområder som så semantik4, 

morfologi5, syntaks6 og etymologi7. Værket 

rummer således et undværligt grundlag for 

fremtidige viderestudier inden for fx neologisme, 

som er et presserende behov inden for det 

berberiske sprog i sin helhed.  
 

Værket byder ligeledes på et godt fundament for 

udarbejdelse af grammatiske håndbøger inden for 

de forskellige berberiske dialekter. Og sidst men 

ikke mindst kan værket også i den grad bruges 

som et opslagsværk. Dette værk er derfor for mig 

og formentlig for mange berberologer en af 

Prasses vigtigste produktioner.   

 

                                                 
1 Jf. http://gtu.dk/PK135-4-5.pdf  
2 Omformning fra et skriftsprog til et andet skriftsprog. 
3 Sprogfornyelse. 
4 Betydningslære. 
5 Formlære. 
6 Sætningsdannelse.  
7 Læren om ords oprindelse. 

Et andet lige så vigtigt bidrag af Prasse er hans 

ordbogsarbejde om tuaregisk, som rummer en 

grundig metodisk tilgang til udarbejdelse af 

fremtidige ordbøger på berberisk, en tilgang jeg til 

pædagogisk formål grundigt har illustreret i min 

bog Afus n Tmucuha i Welmad n Teqbaylit (5 

eventyr til undervisning af det berberiske sprog 

kabylsk). 
 

Prasse har ikke kun holdt sig til ren forskning, 

men han har også været involveret i mere 

jordnære anvendelsesorienterede studier som fx 

udarbejdelse af lærebøger og fastsættelse af et 

retskrivningssystem for tuaregisk til brug for 

undervisning og alfabetisering. Han har ydermere 

været stærkt involveret i uddannelse af 

tuareglærere og forskere inden for det tuaregiske 

sprog.   
 

Prasse og hans arbejde har haft en dyb indflydelse 

og betydning på min trods alt korte karriere som 

professional berberolog. Jeg siger kort 

professionel karriere, for jeg har grundet 

manglende mulighed for beskæftigelse inden for 

berberologi i Danmark, måttet omskole mig til 

sproglærer og vejleder for bl.a. at kunne tjene til 

livets ophold. Min sprogvidenskabelige baggrund 

har i den forbindelse været mig til stor nytte i 

omskolingsprocessen. Jeg holdt dog aldrig op med 

at beskæftige mig med berberisk, skønt min 

aktivitet inden for området i den senere tid har 

været dalende. 
 

Jeg mødte Prasse ved tilfældighedernes 

sammentræf i sensommeren 1981. Dengang 

kendte jeg ikke ret meget til området de 

berberiske studier, og ej heller at man kunne 

studere berberisk på universitet. 
 

Jeg var dog bevidst om den politiske kamp for det 

berberiske sprog, som på det tidspunkt stadig var 

et underkendt og undertrykt sprog i hele 

Nordafrika hvor sproget taltes. 
 

Starten af firserne var også den periode, hvor 

kampen for det berberiske sprog for alvor slog 

rødder. 
(fortsættes side 14)
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Fra Karl-G. Prasse Skolen i Amataltal, Niger: En pige af fulbé-folket studerer tuaregisk 
(foto: Isabelle Grignon) 

 

 

Til minde om sprogforsker 

Karl-G. Prasse 
 

(fortsat fra side 13) 
 

Jeg vidste at der fandtes noget forskning inden for 

feltet i Paris, men ikke om omfanget af 

forskningen. Men jeg havde ikke den fjerneste 

tanke om, at der også var noget i et så fjernt land 

som Danmark.  Jeg mødte så Prasse i august eller 

september 1981. Han var enormt rar og 

imødekommende. Interessen for hinanden var 

meget gensidig. At jeg var berber eller kabyler, 

som det hedder i Algeriet hvor jeg stammer fra, 

var af en enorm interesse for ham, og jeg var 

naturligvis også enormt glad for at lære ham at 

kende. Det var desuden hurtigt gået op for mig at 

Prasse viste sig at være en af de fornemste 

berberologer i verden.  
 

Min motivation for at studere berberisk var i 

starten mere grundet i politisk aktivisme, idet jeg 

jo er berber og bevidst i den pågående legitime 

politiske kamp for sproget.  

 

 

For mine oprindelige planer var nemlig at studere 

til ingeniør, noget jeg allerede var begyndt på i 

Algeriet. Men med årene voksede min 

sprogvidenskabelige interesse i sproget, skønt min 

politiske aktivisme aldrig rigtig forsvandt. 

Sideløbende med berberiske studier læste jeg også 

datalingvistik8, og i 1989 blev jeg så dimitteret 

som cand.mag. fra Københavns Universitet. Tiden 

efter 1989 var præget af arbejdsløshed, ikke 

mindst blandt akademikere, og det blev ikke 

lettere af, at berberologi figurerede blandt de fag 

som daværende undervisningsminister Bertel 

Haarder afskaffede.  
 

Jeg var dog heldig at kunne assistere Prasse i 

transskribering af en række tuaregiske tekster. Jeg 

havde også noget omkring datalingvistik på 

Københavns Universitet.  

                                                 
8 Datalingvistik er den videnskabelige disciplin der 
beskæftiger sig med natursprogsbehandling i 
mennesker og navnlig computere. 
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Men med støtte og anbefalinger fra Prasse fik jeg i 

1993 et års postdoktoralt stipendium i INALCO 

(Nationalt Institut for Orientalske Sprog og 

Civilisationer) i Paris. I årene fra 1990 til omkring 

2000 fik jeg udgivet en del artikler, hvoraf en del 

var direkte inspireret af Prasses arbejde. Dette 

gjaldt særligt mit arbejde omkring en bestemt 

kategori af verber der afhængigt af kontekst 

udtrykker enten en proces (fx blev født) eller en 

tilstand (fx er født).  
 

Det var et emne Prasse var meget optaget af. Han 

opdagede at verberne i berberisk og en del andre 

sprog er kendetegnet ved en 2-dimensional model 

der beskriver ganske godt forholdet mellem 

tilstand og proces. Denne model er for mig alfa og 

omega for at kunne forstå forholdet mellem det 

man kalder for tempus og aspekt.9 Modellen kan 

illustreres med følgende tabel:  

 

 

Et af Prasses andre store bidrag gjaldt 

transskribering, hvor han fik videreudviklet og 

tilpasset tidligere eksisterende skriftsystem til 

brug for tuaregisk. Det var et stort omhyggeligt 

arbejde, hvor han bl.a., havde taget højde for en 

ret vigtig kort a-vokal som alle andre berberologer 

helt havde overset.  
 

Prasses transskriberingsarbejde har haft særlig 

interesse for mig, idet jeg mente at en evt. 

integration af det berberiske sprog i 

undervisningssystemet måtte kræve en eller anden 

form for standardisering og stadfæstelse af et 

fælles skriftsystem.  

 

                                                 
9 Tempus betegner den tid, hvor en begivenhed finder 
sted, fx nutid, datid, osv. og aspekt betegner den 
måde hvorpå begivenheden finder sted på, om den fx 
er afsluttet (perfektum), ”fx: har spist” eller uafsluttet 
(imperfektum), ”fx: spiser, spiste”.  Proces og tilstand 
siges både om tempus og aspekt, som det fremgår af 
tabellen. 

I 2000, hvis jeg husker ret, fik jeg redigeret et 

papir om standardisering af det berberiske sprog 

(Berber dialects and the insertion of the Berber 

language in the educational system) i en 

konference om berberisk arrangeret af Uppsala 

Universitet, som Prasse også havde deltaget i. 

Papiret har siden hen vakt stor interesse blandt 

berberologer i Algeriet og er desuden udgivet på 

dansk i Sprogmuseet.  
 

De standardiseringstanker jeg gjorde mig i 

artiklen var naturligvis stærkt inspireret af Prasses 

arbejde for tuaregisk. Lige som Prasse fremmede 

tuaregisk som et selvstændigt sprog og ikke kun 

en dialekt, tænkte jeg at man kunne gøre det 

samme for de nordlige dialekter, som jeg mente 

nemt kunne opdeles i 2 berberiske sprog, det ene i 

Marokko, det andet i Algeriet, dette for lettere at 

kunne integrere sproget i skolesystemet på lige 

fod med arabisk og fransk, som var og fortsat er 

de eneste undervisningssprog i lande som 

Algeriet.  
 

Skønt berberisk ikke er undertrykt længere, og at 

der endda undervises på frivillig basis i Algeriet 

og Marokko, er der langt til en status magen til 

fransk og arabisk. Der skal uden tvivl en stor 

politisk indsats til, men også en 

sprogvidenskabelig indsats, og til dette kan 

Prasses arbejde bidrage stort. 
 

Prasse vil blive mindet som en der har viet hele sit 

liv til de berberiske sprog, både som forsker, 

pædagog og pragmatiker. Hans arbejde er og 

bliver uundværligt såvel for nuværende som for 

kommende berberologer.  

 

………………… 

 

Billedet på bagsiden er taget af skoleinspektør 

Kabir Chaibou på Karl-G. Prasse Skolen i 

Amataltal i Niger. Billedet forestiller et udsnit af 

skolens elever. 

 

 
Perfektum Imperfektum 

Proces yemghur (er 

blevet stor) 

Ad yemghur (han 

bliver stor) 

Tilstand meqqer (er 

stor) 

Ad yughal 

meqqer (vil være 

stor) 



 

 

 

 

                                                                                   
 
 
       
 
 

 
 
 
                                                             

 
 

 


